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Milé čtenářky,  
vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou nové 
číslo Týneckých listů. V tomto 
vydání se opět dozvíte, na čem 
jsme pracovali a co je ve městě 
nového. Podzim byl bohatý 
na kulturní akce i spolkový 
život. Zvlášť na vesnicích 
proběhlo několik velmi milých 

setkání. Nenechte si ujít adventní neděle v měst-
ském muzeu. Přijďte se podívat, rád se s Vámi 
potkám. A ještě přidávám pozvánku na ples města 
Týnec nad Sázavou. Bude v sobotu 1. února 2013 
ve Společenském centru. K tanci a poslechu pro 
Vás bude hrát Čejka band. 

Z jednání rady 
• Byla schválena rozpočtová opatření – drobné 

úpravy rozpočtu města.
• Byla uzavřena smlouva s Fondem životního 

prostředí na poskytnutí dotace na zateplení 
mateřské školy. Celá akce je již dokončena 
a profinancována. Dotace činila celkem téměř 
6.363.000, město se podílelo celkem téměř 
5.000.000 Kč.

• Ve spolupráci s městským architektem bylo vy-
dáno stanovisko k rekonstrukci výrobní haly 
JAWY. Budova, která je jednou z dominant 
Týnce projde výraznou proměnou. Vlastník 
chce provést zateplení a výměnu oken. Práce 
by měly být prováděny na etapy. 

• Jsou poptáni dodavatelé plynu a elektřiny – 
probíhá vyhodnocení nabídek. 

• Proběhla setkání s ředitelkami příspěvkových 
organizací (škola, školka a jídelna). Byly projed-
nány informace o provozu PO, plnění rozpočtů, 
požadavky na rok 2014 a byly uděleny odměny 
ředitelkám ze mzdových prostředků škol.

• Byla přidělena dotace 1000 Kč na podporu 
činnosti sdružení SONS.

• Proběhla veřejná zakázka na stavbu „ČOV Tý-
nec nad Sázavou, dostavba dosazovací nádrže 
II“. Rada rozhodla o přidělení zakázky nejvý-
hodnější nabídce – Sdružení ČOV Týnec nad 
Sázavou – MEBIKAN – INSTA CZ. Nabídková 
cena bez DPH je 5.797.460 Kč. Smlouva o dílo 
je před podpisem.

Z usnesení zastupitelstva
• Zastupitelstvo zvolilo kandidáty na funkci pří-

sedícího u Okresního soudu v Benešově
• Bylo upuštěno od projednání 5 změn v územ-

ním plánu. Tyto změny by vyžadovaly zpraco-
vání studií a výrazně by se prodloužila doba 
projednávání změny územního plánu.

• Zastupitelstvo založilo dvě právnické osoby: 
Technické služby Týnec s.r.o. a Vodovody a ka-
nalizace Týnec s.r.o.

• Byl schválen rozpočet města na rok 2014 včetně 
výhledu na budoucí období a prioritních akcí. 
Zároveň byly radě města uděleny kompetence 
k provádění drobných úprav rozpočtu. Rozpočet 
je vyrovnaný, jsou pokryty všechny splátky úvěrů 
a zbývá 8,3 mil na investice. Mezi priority pro 
rok 2014 patří: naučná stezka v Týnci a okolí, 
chodník – cyklostezka do Chrástu (od sochy 
na Pěší k přejezdu v Chrástu), chodník v Čakovi-
cích – od hřiště na náves (1. etapa), dosazovací 
nádrž na čistírně (zlepšení parametrů čištění 
a kapacity), oprava kabin v Peceradech, územní 
plán, veřejné WC (u obchodního domu), úpravy 
v sokolovně – Zbořený Kostelec, oprava střechy 
na muzeu, rekonstrukce hasičárny v Krusiča-
nech (výročí sboru), pokračování v úpravách 
zbrojnice v Peceradech, revitalizace starého 
hřbitova. V únoru 2014 se bude projednávat za-
pojení přebytku z minulých let do rozpočtu. 

• Zastupitelstvo schválilo poskytnutí bezúročné 
půjčky ve výši 1,5 mil společnosti Vodovody 
a kanalizace Týnec s.r.o. Půjčka je určena 
pouze pro zajištění provozu společnosti v ob-
dobí 1–3/2014 a je splatná do 30. 11. 2014. 
Důvodem je překlenutí počátečního nedostatku 
financí. Po založení nemá firma dostatečnou 
hotovost na veškerý provoz. Tržby od zákazníků 
začnou přicházet až v dubnu. Ty vytvoří dosta-
tečné zdroje pro financování provozu i splátku 
půjčky.

• Byla podána informace o možnosti financování 
stavby osobního dopravního terminálu (rekon-
strukce nádraží – vlakové i autobusové) pomocí 
integrované územní investice (ITI). 

• Byla schválena neinvestiční dotace ve výši 50 
Kč/obyvatele společnosti Posázaví o.p.s. Dotace 
bude použita na činnost společnosti v roce 2014. 
Staré programové období (možnost financovat 
provoz z dotací) již skončilo, nové ještě nebylo 
zahájeno. Je tedy třeba překlenout dobu, než 
bude možné opět čerpat dotace. Posázaví o.p.s. 
působí především jako organizátor partnerů, 
spojuje jejich záměry do funkčních a navazují-
cích celků, hledá příležitosti pro podnikatelské 
příležitosti i realizaci záměrů veřejného sektoru. 
Zároveň připravuje podklady, aby bylo možné 
v regionu čerpat dotace.

• Zastupitelstvo schválilo poskytnutí peněžitých 
darů členům rady a odměny pro členy komisí 
a výborů.

Z činnosti úřadu a starosty
• Pracuje se na přípravě akcí – veřejné WC u ob-

chodního domu, chodník Čakovice, dosazovací 
nádrž, chodník Chrást, odvodnění křižovatky 
v Chrástu vesnici na panelce … Rádi bychom 
je v roce 2014 zrealizovali.

• Byla zahájena příprava Setkání Týnců. Akce 
se bude konat 21. 6. 2014

• Byly zahájeny práce na projektu meziobecní 
spolupráce. Cílem je zpracování analýz z ob-

lastí nakládání s odpady, regionálního školství, 
sociální oblasti a integrovaného záchranného 
systému. Nositelem projektu je Svaz měst 
a obcí, město je smluvním partnerem. Spolu-
práce probíhá s obcemi v Posázaví.

• Pokračují intenzivní přípravy na oddělení Tech-
nických služeb a Vodovodů a kanalizací od Be-
nešova. Jednatelé jsou vybraní a připravují vše 
nezbytné pro zahájení činnosti od 1. 1. 2014

• Bude se řešit vlastnictví pozemků v kolonce. 
Městu byla předložena nabídka vlastníků po-
zemků na prodej. Budou zahájena jednání 
s vlastníky domů. Pokud se najde shoda mezi 
vlastníky domů a pozemků, pak by celou akci 
město pravděpodobně zastřešilo.

• Proběhlo otevření klubu mládeže v Bisportu. 
Je to tak další příležitost pro rozvoj spolkové 
činnosti, setkávání a trávení volného času pro 
mladé a nejen pro ně.

Milí čtenáři,
přeji Vám pohodové prožití Vánoc a požehnaný 
nový rok.

Martin Kadrnožka
starosta města 
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Vážení spoluobčané,
to byl zase fofr. Rok utekl 
jako voda a je tady konec 
roku s vánoční atmosférou. 
Nastalo adventní období, 
které nás vybízí k zastavení, 
k setkávání se a rozjímání. 
A jak už to tak bývá, mnozí 
z nás vzpomínají, bilancují, 

přepočítávají a hodnotí. Jinak tomu nebude ani 
v těchto vánočních Týneckých listech, ve kterých 
vám předkládáme souhrn naší činnosti a práce 
radnice i úřadu za uplynulý rok.

Ráda bych Vám fotografickou prezentací při-
pomněla projekty, které jsme během roku 2013 
úspěšně zrealizovali a představila vše nové, co nás 
teprve čeká a co jsme již z části připravili pro rok 
2014. Určitě Vás všechny zajímá konečný rozpočet 
naší nové obchodní zóny Pěší, proto jej přikládám. 

Zajímavé čtení Vás čeká v tabulce rozdělení dotací 
pro činnosti našich spolků a v tabulce odevzda-
ných žádostí o dotace za rok 2013. Velice kreativní 
a zajímavá byla spolupráce s novým architektem 
města, který na naši žádost zpracoval mnoho stu-
dií a návrhů pro vylepšení města. Seznam studií 
hledejte na dalších stránkách. 

Letošní rok byl pro nás velice tvůrčí a inves-
tiční. Nová sportoviště, „Pěší zóna“ a zateplená 
mateřská škola jsou tomu důkazem. Dále byl 
hodně náročný až únavný, a to zejména díky po-
vodním, které v polovině roku potrápily hlavně 
Krusičany a Čakovice. Přesto jsme opět načerpali 
nové síly a vrhli se do další práce. Zajistili jsme 
bezproblémový chod všech městských institucí 
a příspěvkových organizací, proběhly tradiční 
kulturní a společenské akce, na které jsme již 
léta zvyklí. Naše město jsme zastupovali na růz-
ných setkáních, debatách a pracovních jednáních 
v rámci regionu a kraje. Rozpočet města jsme 

udrželi vyrovnaný a se svěřenými finančními 
limity jsme pracovali hospodárně. Spravedlivě 
jsme se snažili investovat do všech místních částí 
našeho města. Požadavkům občanů města jsme se 
snažili v rámci možností vyhovět. Přesto všechno 
jsme nezaháleli s přípravami budoucích projektů 
a nových vizí pro naše město. 

Vážení spoluobčané, prosím Vás, pozorně 
čtěte, prohlížejte a přemýšlejte a pokud se Vám 
naše snažení a práce za letošní rok alespoň 
trochu líbí, nalaďte se s námi na stejnou vlnu, 
na vlnu řeky Sázavy, na naši vlnu, která je 
v novém logu města. Vykročte s námi na cestu 
„Společného vlnění do roku 2014!“ Děkujeme 
za Vaši důvěru, slova pochvalná i upozorňu-
jící, za Vaše podněty a připomínky. Přejeme 
Vám všem krásné a šťastné Vánoce a do no-
vého roku pevné zdraví a mnoho vzájemného 
porozumění.

Adriana Bursová, místostarostka města

Nové v roce 2013

1. Nový lesopark Brdce, zlikvidovány černé 
skládky, pravidelně vysekávány nálety a křoviska, 
umístěny lavičky a odpadkové koše
2. Nové logo města Týnec nad Sázavou, stávající, 
heraldiky schválený, znak města je navždy platný, 
oba symboly budeme používat k různým příleži-
tostem, modrá vlna – řeka Sázava, červené „n“ 
– brána do Posázaví, město nad Sázavou
3. Nově zateplené staré pavilony MŠ, akce za cca 
10 mil. Kč včetně dotace, proběhla výměna 

oken, zateplení fasády, výměna střechy včetně 
zateplení
4. Moderní a netradiční návrh barevnosti nové 
fasády navrhl nový městský architekt, 5 pavilonů 
– 5 různých barev, 5 zvířátek
5. Nové přechodové místo v Chrástě sídlišti, došlo 
k výstavbě nového a přeložení původního chod-
níku, nové osvětlení a dopravní značení. Stavba 
nového přechodu je dalším počinem probíhajícího 
projektu Bezpečně do školy

6. Nový chodník od DPS 
směr Pěší, na opětovné 
žádosti obyvatel pečo-
vatelských domů bylo 
provedeno bezbariérové 
propojení
7. Nové asfaltové úseky 
komunikací v různých 
částech města, letos byly 
investovány do nových povrchů cca 4 mil. Kč, 
foto viz úsek v místní části Krusičany
8. Nově opravená brána na starém hřbitově, 
během roku došlo k opravě části hřbitovní zdi 
a vstupního schodiště
9. Novinkou městských slavností Týnecký střep 
byl rockový festival ROCK PARK na parkovišti 
před městským úřadem, rozdělení programu slav-
ností na více míst ve městě a nabídka různých 
hudebních žánrů pro obyvatele města se ukázalo 
jako dobrý nápad
10. Na novém hřbitově vznikla nová rozptylová 
loučka, další možnost způsobu pohřbívání
11. Černý kocour, socha z 2. ročníku řezbářského 
sympozia, bude nově sedět u týneckého hradu 
jako symbol z legendy. Z jaké? Vše určitě ráda 
vysvětlí kastelánka hradu
12. Nový skatepark u Jawy, od července letošního 
roku mimo provoz z důvodu bourání budov. Příslib 
z Jawy zní – do jara bude zase vše v pořádku. 
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Příslib z města zní – na jaře bude nainstalována 
třetí, poslední rampa skateparku
13. Nově opravený kamenný taras V Ouvoze v Ča-
kovicích dlouhý 220 m, investice cca 700 tis. Kč
14. Nová vánoční obchodní zóna Pěší vyzdobená 
vánočními stromečky dětí ze ZŠ a MŠ. Moc dětem 
a paní učitelkám děkujeme!
15. Nové tréninkové hřiště v Peceradech, reali-
zace probíhá v rámci projektu Obnovy zeleně
16. Nové veřejné víceúčelové sportoviště s umě-
lým povrchem v areálu školy
17. Slavnostní přestřižení pásky na sportovišti 
při oslavách 50 let od otevření nové školy
18. Vzájemné utkání týmů školy a úřadu města 
při slavnostním otevření sportoviště. Úřad bojoval 
statečně, se ctí přijal drtivou porážku od učitel-
ského sboru 3:0. Jsou prostě lepší!
19. Nově zrekonstruovaná zrcadlová tělocvična 
v ZŠ Komenského 
20. Nové dřevěné sochy pro Týnec 
21. Nová výsadba stromů a keřů po městě v rámci 
projektu Obnovy veřejné zeleně, pohled na kve-
toucí sakurový park pod Hotelem Týnec 

22. Do všech areálů škol a školek byly pořízeny 
venkovní altány nebo přírodní učebny
23. Nový městský betlém vyřezaný v rámci 
řezbařského sympozia a slavnostně rozsvícený 
u vánočního stromečku na Pěší. Chybějící důle-
žité postavy betléma plánujeme nechat vyřezat 
na dalším sympoziu v roce 2014
24. Nově otevřená společenská místnost v ha-
sičské zbrojnici v Peceradech. Děkujeme všem 
peceradským hasičům za odpracování mnoha ho-
din práce bez nároku na odměnu. Vznikl krásný 
prostor k organizování společenského života 
v místní části. 
25. Nová obchodní zona Pěší, která nahrazuje 
chybějící náměstí. Město Týnec nad Sázavou má 
krásnou a reprezentativní část v centru města. 
26. Nový kamerový systém v centru města umís-
těný na obchodním domě Hruška, systém mo-
nitoruje 24 hodin denně veškerý pohyb do čtyř 
směrů
27. Nové kolumbárium na novém hřbitově. 
Po velké poptávce z řad obyvatel města je v příštím 
roce naplánovaná stavba dalších 12 boxů

28. Do našeho města jsem v roce 2013 pořídili 
31 kusů nových laviček. Celkově se staráme o 191 
laviček ve městě a v místních částech města
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – 
4. listopadu

V pondělí 4. listopadu se konalo zasedání 
zastupitelstva. Celkem bylo na programu 12 
bodů. Program byl velice bohatý, jednalo se 
například o přísedících u soudu, územním 
plánu nebo založení obchodní společnosti 
technické služby. 

V úvodu zastupitelstva informoval tajemník 
o činnosti městského úřadu a nově vytvořené 
pracovní pozici „referent pro rozvoj města“, 
na kterou byla přijata pracovnice z úřadu práce, 
paní Martina Höhnová, Dis. Poté informoval 
starosta města přítomné zastupitele o čin-
nosti MěÚ a Rady města za uplynulé období. 
Následně dostala slovo paní místostarostka 
a seznámila přítomné s činností své kance-
láře. Jedním z bodů programu bylo schválení 
přísedících u soudu. Odsouhlaseni byli tito 
přísedící: Bc. Anna Kokášová, JUDr. Tomáš 
Jirásek, Andrea Vachtlová, DiS., Ing. Bc. Fran-
tišek Zahálka a Zdeněk Vondrák. Schvalovalo 
se také rozpočtové opatření a důležitým bo-
dem bylo projednávání majetkových převodů 
a dalšího postupu změn v územním plánu. 
Jedním z hlavních bodů bylo potvrzení již dříve 
přijatého rozhodnutí o založení obchodních 
společností s názvy „Technické služby Týnec 
nad Sázavou s. r. o.“ a „Vodovody a kanalizace 
Týnec nad Sázavou s. r. o.“ Na závěr proběhla 
diskuze zastupitelů. 

Mgr. Jitka Šebková,  
kancelář tajemníka

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA –  
9. prosince

V pondělí 9. prosince se v zasedací síni 
městského úřadu konalo veřejné zasedání 
zastupitelstva. Celkem bylo na programu 
15 bodů.

V úvodu informoval tajemník Albl o ob-
sazení pracovní pozice referenta pro rozvoj 
města, kterou nově zastává paní Martina Höh-
nová a také o ukončení spolupráce s některými 
pracovníky z ÚP. Dále poděkoval dvěma našim 
zaměstnancům, kteří odcházejí do důchodu 
a představil jejich nástupce. Uvedl také, že 
probíhá výběrové řízení na novou knihovnici. 
Následně informoval starosta o činnosti MěÚ 
a Rady města v uplynulém období a nakonec 
dostala slovo paní místostarostka, která shr-
nula celý rok činnosti své kanceláře do pře-
hledné prezentace. Program pokračoval pro-
jednáváním návrhů a připomínek občanů, 
majetkových převodů a rozpočtu města, a to 
rozpočtového opatření pro rok 2013 a samot-
ného rozpočtu pro rok 2014. Rozpočet byl 
zastupiteli schválen. Pokračovalo se jednáním 
o kompetencích rady k provádění rozpočtových 
opatření, zastupiteli byla schválena bezúročná 
půjčka společnosti Vodovody a kanalizace 
s. r. o., byla představena integrovaná územní 
investice „ITI“ a byla schválena dotace Posázaví 
o. p. s. pro rok 2014. Jeden z posledních bodů 
se týkal odměn neuvolněným radním a členům 
výborů a komisí. Závěrečným bodem celého 
programu byla diskuze zastupitelů. 

Mgr. Jitka Šebková,  
kancelář tajemníka

Připravené investiční projekty,  
studie a vize

Městský informační orientační systém MIOS – hlavní mapa města s rozcestníkem pro pěší, studie změny 
prostranství naproti domu Metazu, návrh na zklidnění dopravy a nový přechod pro chodce

Veřejné toalety – umístění na obchodní zóně Pěší 
vedle obchodního domu Hruška Kontejnerová stání

MIOS – Orientační pylon 
s popisem městského cíle, 
s lavičkou

MIOS – rozcestník pro 
pěší

Hřbitovní zeď cihlová, zeď navržená pouze v části u parkoviště pro zachování 
piety při obřadu

Nová vize do budoucna – vybudování nábřeží podél řeky Sázavy po obou stra-
nách břehu od Lidlu k Jawě
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Pěší zóna – kolik to stálo
Rozpočet – výdaje města 

Nové chodníky – Pěší (Hruška,Vlasák), k DPS  810 000,00 Kč 
Městský mobiliář – nové lavičky, kolostavy a odpad-
kové koše

 181 500,00 Kč 

Trávníky, nová zemina, práce techniky  49 203,00 Kč 
Kačírek  32 677,00 Kč 
Ostatní materiál – textilie, obrubníky do zeleně atd.  8 952,00 Kč 
Zábradlí – pacholata u pekárny Červený  17 640,00 Kč 
Vánoční osvětlení Pěší
– nové osvětlení pro vánoční strom včetně konstrukce
– 18 ks osvětlení stromečků ZŠ a MŠ
– 20 ks nových LED hvězdiček na stožáry

 170 000,00 Kč 

CELKEM  1 269 972,00 Kč 

Financování z jiných zdrojů – dotace, dary
Projekt Obnovy zeleně – výsadba stromů a keřů 500 000,00 Kč
Pítko – realizace Technické služby, středisko Týnec 34 600,00 Kč
Eltodo, Osvětlení Týnec – obnova majetku 2012, 2013 
– LED osvětlení

816 400,00 Kč

Architektonický návrh osazení Pěší – TV Facility  
Group, a.s.

0

CELKEM  1 351 000,00 Kč 

Dopravní terminál města pro autobusovou a vlakovou 
dopravu, živý projekt, vydáno územní rozhodnutí, 
probíhají jednání o nákupu pozemků a o financování 
celé akce z krajských dotací
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Přehled finanční podpory zájmovým spolkům z rozpočtu města v roce 2013
Divadlo Netopýr Jaroslava Raková
akce kulturní Ochotnický festival  9 000,00 Kč 
ostatní podpora pronájem sálu pro premierové představení 4 000,00 Kč
ostatní podpora smluvní cena za pronájem kulisárny v DPS
Celkem  13 000,00 Kč 
Fotbalový klub FERCOM Týnec nad Sázavou Stanislav Janda
činnost mládeže dotace – odpuštění rekreačního poplatku  107 549,00 Kč 
údržba hřiště dotace na údržbu fotbalového stadionu  117 000,00 Kč 
činnost mládeže 108 dětí  117 000,00 Kč 
ostatní podpora nová studna pro zavlažování trávníků 80 000,00 Kč
ostatní podpora nová přečerpávací stanice (kabiny, tábořiště, hospoda) 650 000,00 Kč
plat správce hřiště zaměstnaný přes úřad práce 127 420,00 Kč
Celkem  1 198 969,00 Kč 
STUDIO 3 o.s. – divadelní spolek Marie Veselá
akce kulturní vítáme léto; Advent  5 000,00 Kč 
činnost mládeže 7 dětí 4 000,00 Kč
ostatní podpora pronájem sálu pro premierové představení 4 000,00 Kč
ostatní podpora smluvní cena za pronájem kulisárny v DPS
Celkem  13 000,00 Kč 
Tenisový klub Týnec Roman Plachta
akce sportovní turnaje pro děti  6 500,00 Kč 
činnost mládeže 52 dětí  43 000,00 Kč 
plat správce hřiště zaměstnaný přes úřad práce  77 500,00 Kč 
údržba hřiště  52 000,00 Kč 
investice do pronajatého sportoviště dřevěné podbednění střechy  26 500,00 Kč 
investice do pronajatého sportoviště rekonstrukce sprch a šaten  40 000,00 Kč 
Celkem  245 500,00 Kč 
Volejbalový klub Týnec nad Sázavou Jaromír Kuchta ml.
akce sportovní turnaje pro děti  5 000,00 Kč 
údržba hřiště   9 000,00 Kč 
činnost mládeže 29 dětí  21 000,00 Kč 
investice do pronajatého sportoviště dřevěné podbednění střechy  26 500,00 Kč 
investice do pronajatého sportoviště rekonstrukce sprch a šaten  40 000,00 Kč 
Celkem  101 500,00 Kč 
TJ JAWA Brodce – šachy Oldřich Sládek
akce sportovní šachový turnaj pro děti  8 000,00 Kč 
činnost mládeže 18 dětí  6 000,00 Kč 
Celkem  14 000,00 Kč 
TJ JAWA Pecerady Vladimír Chmelař
akce sportovní turnaje pro děti  8 000,00 Kč 
činnost mládeže 49 dětí  24 000,00 Kč 
údržba hřiště  42 000,00 Kč 
investice do pronajatého sportoviště treninkové hřiště – úprava pozemku  30 000,00 Kč 
investice do pronajatého sportoviště nové nohejbalové hřiště včetně vybavení  60 000,00 Kč 
Celkem  164 000,00 Kč 
TJ o.s., Týnec nad Sázavou Věra Junová
akce sportovní Týnecké tandemy; závody pro děti  18 000,00 Kč 
činnost mládeže 156 dětí  57 000,00 Kč 
Celkem  75 000,00 Kč 
TJ Zbořený Kostelec Jiří Vrbata
akce sportovní  7 000,00 Kč 
činnost mládeže 4 děti  5 000,00 Kč 
Celkem  12 000,00 Kč 
Sbor dobrovolných hasičů
činnost sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka – Josef Páv  5 000,00 Kč 
činnost sdružení hasičů Krhanice – Karel Boháček  2 000,00 Kč 
činnost sdružení hasičů Zbořený Kostelec – Lukáš Křivánek, 11 dětí  2 000,00 Kč 
činnost sdružení hasičů Týnec nad Sázavou – Michal Pěkný  2 000,00 Kč 
akce kulturní a sportovní Krusičany – Pavel Franěk  5 000,00 Kč 
akce sportovní Pecerady – Roman Hudrlík  5 000,00 Kč 
akce sportovní Týnec nad Sázavou – Petr Pěkný, Jaromír Kuchta  6 000,00 Kč 
akce sportovní Zbořený Kostelec – Lukáš Křivánek, Petra Tamele  10 000,00 Kč 
Celkem SDH  37 000,00 Kč 
Mateřské centrum Motýlek Lucie Višvardová
činnost mládeže 31 dětí  16 000,00 Kč 
akce kulturní Svatomartinský průvod  7 000,00 Kč 
Celkem  23 000,00 Kč 
Junák - Svaz skautů a skautek Dana Oktábcová; činnost mládeže, 34 dětí   9 000,00 Kč 
Klub českých turistů Stanislav Šípek  5 500,00 Kč 
Svaz českých chovatelů Josef Škréta; Výstava drobného zvířectva  6 000,00 Kč 
Osadní výbor Čakovice Petr Mergeš; sportovní akce  8 020,00 Kč 
Osadní výbor Podělusy Eva Toušová  8 000,00 Kč 
Občanské sdružení zdravotně postižených Jaroslava Zdražilová, zájezdy na plavání do Měřína  15 000,00 Kč 
Mateřská škola Týnec nad Sázavou Janeta Jandová – činnost mládeže  15 000,00 Kč 
Základní škola Týnec nad Sázavou Hana Váňová – činnost mládeže  85 000,00 Kč 
Vlastivědný klub města Týnec Daniel Povolný  5 000,00 Kč 
Celkem čerpáno z rozpočtu města  2 053 489,00 Kč
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Týnecký vánoční strom se slavnostně rozsvítil
V sobotu 30. listopadu se do vánoční atmosféry 

zahalila celá „Pěší zóna“ v Týnci nad Sázavou. 
U vánočního stromku se sešlo snad celé město 
a nechyběl ani nebeský pošťák s anděly, kterému 
děti mohly předat své dopisy pro Ježíška.

Již od rána bylo na Pěší zóně živo. Kolem deváté 
hodiny se již stavěly stánky a od 10 do 19 hodin 
mohli návštěvníci nakupovat na vánočních trzích. 
Pěší zónou voněl trdelník, svařené víno, grog, 
klobásky i rybí pochoutky. Nakoupit jste mohli 
dárky z keramiky, svíčky a další vánoční dekorace. 
Se setměním se rozzářila celá „Pěší zóna“, na jejíž 
výzdobě se letos nově podíleli i žáci ze základní 
a mateřské školy. Správnou adventní náladu navo-
dila kapela Týnečanka. Po krátkém uvítání staros-
tou a místostarostkou města návštěvníci vyslechli 
příběh o narození Ježíška a zhlédli vystoupení, 
které nacvičily děti ze základní a mateřské školy 
pod vedením paní učitelek Jany Vackové a Jitky 
Jalovecké. Nebeský pošťák s anděly si jako obvykle 
dával načas. Po slavnostním příchodu rozsvítil 
vánoční stromeček a nový betlém. Na závěr ne-
chybělo vystoupení oblíbené hudební skupiny 
Czech It. Letošní rozsvěcení stromu se skutečně 
vydařilo a můžeme se těšit na příští rok.

Poděkování patří všem, kteří se na organi-
zaci letošního rozsvěcení vánočního stromečku 
podíleli. Děkujeme ředitelce mateřské školy 
PaedDr. Janetě Jandové a ředitelce základní 
školy Mgr. Haně Váňové za perfektní organi-
zaci při zdobení stromků a fotografování tříd. 
Děkujeme celému učitelskému sboru z nové 
i staré základní školy a také učitelskému sboru 
mateřské školy za krásnou výzdobu a paním uči-
telkám, které s dětmi vyráběly výrobky na vá-
noční trhy. Moc děkujeme ředitelce školní jídelny 

Janě Malinové a týmu školní jídelny, který pro 
návštěvníky připravil čaj a vánočku. Děkujeme 
zaměstnancům městského úřadu, kteří ve svém 
volném čase pomáhali celou akci organizačně 
a technicky zajišťovat. 

Jsme moc rádi, že se vše podařilo a přejeme 
všem krásné vánoční svátky a jen to nejlepší 
do nového roku.

Mgr. Martin Kadrnožka, starosta města
Adriana Bursová, místostarostka města

Novinky v oblasti projektů a dotací 
Město Týnec nad Sázavou 

nově obsadilo pozici projek-
tové manažerky pro rozvoj 
města. Tuto práci vykonává 
od 1. listopadu paní Martina 
Höhnová, DiS. Náplní její práce 
je mimo jiné i prezentace regi-
onu, monitoring záměrů města, 
příprava projektů, podávání 
žádostí o dotace, realizace 
a zpracování závěrečných zpráv 
projektů. Do budoucna se také 
předpokládá využití manažerky 
pro aktivní rozvoj celého mikroregionu v rámci 
dobrovolného svazku obcí Týnecko.

Město Týnec nad Sázavou 
v této oblasti spolupracuje se 
společností Posázaví o.p.s., 
která zajišťuje organizační 
a metodickou podporu pro-
jektové manažerky, prezentaci 
města a podporu rozvoje ces-
tovního ruchu.

V tabulce je uveden seznam 
podaných žádostí o dotace 
za rok 2013 z různých fondů 
a dotačních titulů. Dotační po-
litika a následné dotační řízení 

je vždy nevyzpytatelné a časově náročné. I když 
předložený záměr není schválen jedním fondem, 

může se podat do jiné vypsané výzvy o dotaci. 
Proto je důležité mít projekt zpracován a připra-
ven k podání hned, jakmile se objeví vhodný 
dotační titul. I tímto sledováním vypsaných výzev 
k podání žádosti o dotaci se zabývá projektová 
manažerka. Budeme se držet hesla: „Štěstí přeje 
připraveným!“

V rámci spolupráce se společností Posázaví 
o.p.s. a snahy propojování záměrů města do spo-
lečných projektů se město Týnec nad Sázavou 
zapojilo do dvou nových projektů, a to „Řeky se 
mění“ a „Po cestách a hradech Karla IV.“

Dotační rekapitulace za rok 2013 (podané žádosti o dotaci)
Projekt Dotační titul / Fond Výše dotace Realizace

Obnova zeleně Operační program Životní prostředí 5 085 000 Kč jaro 2012 – jaro 2014
Skejt 4 Us – prvky na skatové hřiště Nadace O2 – Thing big 70 000 Kč jaro 2013
Naučná stezka Týnec nad Sázavou s geocachingem Ministerstvo živ. prostředí 200 000 Kč nepodpořeno
Naučná stezka Týnec nad Sázavou s geocachingem Leader Posázaví 1 787 907 Kč nepodpořeno
Naučná stezka Týnec nad Sázavou s geocachingem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 230 000 Kč není známo rozhodnutí
Rekonstrukce lesní stezky od řeky ke hradu Státní zemědělský intervenční fond 999 854 Kč nepodpořeno
Zateplování mateřské školy Operační program Životní prostředí 6 000 000 Kč léto 2013
Zahrada hrou – obnova zahrady mateřské školy Nadace Proměny 800 000 Kč nepodpořeno
Fotbalové hřiště s umělým povrchem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 4 400 000 Kč výzva nevyhlášena
Sanace sesuvu půdy v Chrástě, parc. č. 4218/2 Státní fond živ. prostředí 2 500 000 Kč není známo rozhodnutí
Rekonstrukce fasády hasičské zbrojnice v Pceradech

Fondy Středočeského kraje

100 000 Kč

není známo rozhodnutí 
(přepoklad realizace 
v roce 2014 a 2015)

Oslavy 90. výročí SDH Krusičany 50 000 Kč
Obnova střechy muzea 500 000 Kč
ČOV Týnec nad Sázavou, dostavba dosazovací nádrže II 5 507 587 Kč
Setkání Týnců 100 000 Kč
Ochotnický divadelní festival 50 000 Kč
Rekonstrukce kabin TJ Jawa Pecerady 100 000 Kč
Obnova válečných hrobů Ministerstvo obrany 272 000 Kč
Multifunkční hřiště v Krusičanech Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 927 157 Kč
Cyklostezka se smíšeným provozem (ulice Jílovská) Státní fond dopravní infrastruktury 2 959 047 Kč

pokračování na následující straně
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PŘIPOMÍNKY OBČANŮ NA  
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

V pondělí 4. listopadu se konalo veřejné 
zasedání zastupitelstva. Jedním z důleži-
tých bodů byly připomínky občanů. 

První připomínka se týkala poničení nově vysá-
zených stromků u kruhového objezdu. Mladiství 
tam vytrhali několik nově vysazených stromků, 
které následně zasadil obyvatel jednoho z domů. 
„Na autobusovém nádraží se schází party dětí, které 
dělají nepořádek a pak se přesouvají na hřiště, kde 
je to stejné. Jsou to hlavně pátky a soboty, tak jestli 
by s tím městská policie nemohla něco udělat?“ 
dotazoval se jeden z občanů. Paní místostarostka 
potvrdila, že o tomto problému ví a také to, že 
jde o děti ještě školou povinné. „My samozřejmě 
o této partě víme a často ji kontrolujeme,“ uvedl 
Tomáš Klenovec, velitel městské policie. „Městská 
policie slouží každý pátek a sobotu, takže v tyto 
dny se na toto zaměřuje. Situaci jsme už řešili i se 
školou, protože jsou to děti školou povinné. Škola 
však nemá pravomoci je trestat za jejich mimoškolní 
aktivity, na druhou stranu městská policie ví, že když 
tyto děti opakovaně přistihne, má možnost si zjistit 
informace o jejich rodičích a předvést je, popřípadě 
problém řešit s orgánem sociálně  právní ochrany 
dětí v Benešově,“ dodal Mgr. Martin Kadrnožka, sta-
rosta města. Do diskuze se zapojila i paní Žužiová, 
předsedkyně sociální komise. „O tomto problému 
také vím, už jsem na to i upozorňovala městskou 
policii, která slíbila, že situaci bude monitorovat. 
Tato situace byla projednávána i na sociální komisi.“ 
„Občané mi často telefonují. Pokud městská policie 
neslouží, radím zavolat 158, aby se situace řešila,“ 
doplnila Adriana Bursová, místostarostka města.

Další řešenou připomínkou byl průjezd mezi 
Hodinářstvím – klenotnictvím Vanžura a cukrárnou 
Bonte a květinářstvím, kde se po dešti drží voda. 
Pan Vrbata uvedl, že toto není městský pozemek, 
ale přesto jej město jednou za čas dává do pořádku. 
Další upozornění se týkalo propadlé silnice směrem 
na Pecerady, což je však problém dlouhodobý, který 
se opětovně řeší. Také byla sdělena připomínka 
k špatně umístěnému zrcadlu v Peceradech. „Není 
tam vidět, mělo by se to zrcadlo dát výš,“ uvedl 
jeden ze zastupitelů.

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka

dokončení z předchozí strany

Projekt „Řeky se mění“
Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost 

vodácké turistiky na řekách Sázava a Berounka 
a zpřístupnit ji široké veřejnosti. Společně ho rea-
lizují místní akční skupiny Posázaví o.p.s., Lípa pro 
venkov o.s., Královská stezka o.p.s. a Rakovnicko 
o.p.s. Jejich snahou je podpořit šetrný turistický 
ruch, zlepšit infrastrukturu kolem řek, přispět 
k rozvoji aktivní turistiky i k výchově a vzdělávání 
návštěvníků regionu. 

Projekt vychází z dlouholeté spolupráce všech 
zainteresovaných subjektů. Jeho vznik iniciovaly 
společnosti Povodí Vltavy a Bisport s.r.o. Součástí 
projektu bude také zabezpečení jezu v Sázavě - 
Černých Budách, rozmístění informačních panelů 
podél řeky nebo vydání knihy Řeka Sázava v prů-
běhu času. Projekt našel podporu také u zástupců 
obcí a měst ležících na březích Sázavy.

V Týnci nad Sázavou budou umístěny tři in-
formační panely, které budou návštěvníky sezna-
movat s kulturními a turistickými zajímavostmi 
města. Podrobný popis bude věnován hradu 
s rotundou. Důležitou součástí projektu je také 
tzv. „Desatero slušného chování na vodě“ podané 
zábavnou formou s kreslenými postavičkami.

Informační tabule a „Desatero slušného cho-
vání na vodě“ budou umístěny u řeky, a to pod 
budovou Bisportu, u vjezdu do kempu v Náklí 
a u hradu Zbořený Kostelec.

Projekt „Po cestách a hradech Karla IV.“
Hlavním cílem projektu, který realizují místní 

akční skupiny Posázaví o.p.s., Pomalší o.p.s. a Ra-
kovnicko o.p.s., je přiblížit dnešní generaci středo-
věký způsob života a cestování v době Karla IV. 

Dalším neméně důležitým záměrem je zvýšení 
zájmu a povědomí o regionálních památkách, 
zkvalitnění péče o místní dědictví prostřednictvím 
stavebních výdajů na zlepšení vybavenosti a do-
stupnosti památek a vytvořením interaktivních 
expozic a prezentačních prostředků.

Součástí projektu bude také zpracování studij-
ních materiálů, vytvoření hmatových exponátů, 
pomůcek a modelů k realizaci prohlídkových tras 
a okruhů pro nevidomé a slabozraké a tím na-
pomáhání rovným příležitostem pro nevidomé 
i slabozraké.

Na hradě v Týnci nad Sázavou budou umístěny 
dva 3D modely místních hradů a deset informa-
tivních panelů s fotografiemi na téma „cestování 
ve středověku“. V rámci aktivního zapojení dětí 
a návštěvníků města do projektu bude na hradě 
k dispozici pec na vypalování keramiky a každý 
si bude moci vlastnoručně vyrobit upomínkový 
předmět z keramické hlíny.

Důležitý výstup projektu připravila společnost 
Posázaví o.p.s. ve spolupráci s Národním památ-
kovým ústavem, a to dlouhodobý vzdělávací pro-
gram s názvem „STRÁŽCI PAMÁTEK“ pro žáky 
8.–9. tříd základních škol z okresu Benešov. Pro-
gram si klade za cíl vysvětlit dětem smysl péče 
o naše kulturní dědictví, motivovat je k ochraně 
našich památek, podporovat jejich vztah k míst-
ním tradicím a v neposlední řadě je zábavnější 
výukovou formou hlouběji seznámit s regionální 
historií v kontextu českých dějin. 

V první fázi projektu si děti vyzkouší výtvarně 
ztvárnit památku ze svého okolí. Jejich výtvor 
pak bude umístěn na hradě Týnec nad Sázavou 
a zapojen do soutěžní výstavy o nejlepší výtvarné 
dílo v regionu.

Martina Höhnová, Dis.

Zprávy z kanceláře tajemníka
Město Týnec nad Sázavou uzavřelo se Svazem 

měst a obcí smlouvu o vzájemné spolupráci při 
realizaci projektu systémové podpory rozvoje 
spolupráce mezi obcemi v ČR v rámci území 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 
Na základě této smlouvy byl ustanoven čtyřčlenný 
realizační tým. 

K 30. listopadu skončila spolupráce se čtyřmi 
pracovníky, kteří byli zaměstnáni v rámci projektu 
„Společensky účelné pracovní místo“. Ve městě vy-
pomáhali jako zahradníci. Dne 31. prosince bude 
ukončena spolupráce s pracovníky zaměstnanými 
v rámci projektu „Veřejně prospěšné práce“, kteří byli 
zaměstnáni na úklid města. Celkem jich bylo sedm. 
Všem těmto pracovníkům velice děkujeme za spolu-
práci a především za dobře odvedenou práci.

Dne 31. prosince dojde k ukončení pracovního 
poměru paní Stanislavy Machové, knihovnice 
městské knihovny. Na tuto pracovní pozici bylo 
vypsáno výběrové řízení. Nová knihovnice by 
měla nastoupit od 1. ledna 2014. Paní Machové 
velice děkujeme!

Do důchodu odcházejí také dva pracovníci 
městského úřadu, a to pan Bohuslav Maršík, který 
byl naším zaměstnancem od roku 1989 a pan Jaro-
slav Šlenkrt, který zde pracoval od roku 1997. Pan 
Maršík opouští úřad k 31. prosinci a od 1. ledna 

2014 nastupuje na jeho pozici nový údržbář, pan 
Miroslav Šiška. Pan Šlenkrt odešel do důchodu 
již k 30. listopadu. Na jeho pozici městského 
strážníka byl přijat pan Martin Bartůšek, který 
uspěl ve vyhlášeném výběrovém řízení. Oběma 
pánům velice děkujeme za jejich dlouhodobou 
práci pro naše město!

Dne 16. prosince jsme zakončili již pátý se-
mestr Virtuální univerzity třetího věku. Studenti se 
vzdělávali v tématech souvisejících s florentským 
sochařem, malířem a architektem Michelangelem 
di Ludovicem Buonarrotim. U3V navštěvovalo cel-
kem 12 studentů, z toho dva noví „žáci“ se k nám 
přidali v právě ukončeném semestru. Studenti již 
nyní pečlivě vybírají další téma pro nadcházející 
semestr. O zážitcích ze studia Michelangela Bu-
onarrotiho se můžete dočíst v eseji pana Tomáše 
Jiráska v tomto čísle Týneckých listů.

Za kancelář tajemníka Vám přejeme krásné 
a klidné prožití vánočních svátků a hodně 
zdraví a štěstí v novém roce 2014. 

Ing. Miloš Albl, Alena Voláková,  
Mgr. Jitka Šebková, Jitka Pošmurná,  
Marcela Povolná, Lenka Homolová,  

Romana Brhelová, Antonín Krch.

Založení nových 
společností

Nové společnosti města Týnec nad Sázavou již 
znají své jednatele. Zastupitelstvo města Týnec 
nad Sázavou rozhodlo o zřízení dvou samostat-
ných společností nahrazujících práci Technických 
služeb Benešov. 

První společnost – Technické služby Týnec s.r.o. 
bude zajišťovat svoz odpadů, úklid města a letní 
a zimní údržbu. Ve výběrovém řízení byl jejím 
jednatelem vybrán Jan Kočí.

Druhá společnost – Vodovody a kanalizace 
Týnec s.r.o. bude provozovat vodohospodářskou 
infrastrukturu v Týnci nad Sázavou. Společnost 
bude řídit Zbyněk Peša, který byl také vybrán 
ve výběrovém řízení.

Pro obyvatele je jistě dobrá zpráva, že cena 
za svoz odpadů ani za vodné a stočné se pro rok 
2014 nemění.

Mgr. Martin Kadrnožka, starosta města
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Změna územního 
plánu

Po vypuštění pěti změn a úpravě Zprávy o uplat-
ňování územního plánu byl požádán krajský úřad 
o změnu stanoviska, tzn. o upuštění od posouzení 
NATURY 2000 – vyhodnocení vlivu územního 
plánu dle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny. Na základě výsledku 
této žádosti budeme buď následně žádat o upuš-
tění od vypracování SEA – vyhodnocení vlivu 
územního plánu na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí a nebo zadáme vypracování obou těchto 
dokumentů tak, aby mohl dát krajský úřad sou-
hlasné stanovisko k výše uvedené zprávě a my 
mohli pokračovat v projednávání změn územního 
plánu.

Ing. Miloš Albl, tajemník

Zprávy z evidence obyvatel a matriky
Jako každý rok, i letos Vám přinášíme infor-

mace o aktuálních počtech obyvatel v našem 
městě. K datu 30. 11. 2013 bylo v našem městě 
trvale hlášeno 5 605 osob. Do 30. 11. 2013 se 
narodilo 43 dětí, což je o dvě méně než v loňském 
roce. U osob zemřelých je roční statistika téměř 

neměnná. Na začátku prosince bohužel zemřel 
nejstarší občan našeho města, který se koncem 
měsíce února tohoto roku dožil úctyhodných 98 
let. Pokud Vás zajímají další informace, podívejte 
se na tabulky přiložené níže.

Marcela Povolná, matrikářka

Počet obyvatel podle části obce  
ke dni 30. 11. 2013
Obec: Týnec nad Sázavou

Občané s platným  
trvalým pobytem

Část obce Celkem Muži Ženy
Brodce 340 174 166
Čakovice 191 97 94
Chrást nad Sázavou 808 406 402
Krusičany 172 89 83
Pecerady 480 246 234
Podělusy 193 99 94
Týnec nad Sázavou 3 148 1 537 1 611
Zbořený Kostelec 273 144 129
Celkem 5 605 2 792 2 813

Průměrný věk podle části obce  
ke dni 30. 11. 2013 (zaokrouhleno)
Obec: Týnec nad Sázavou

Občané s platným  
trvalým pobytem

Část obce Celkem Muži Ženy
Brodce 34 32 36
Čakovice 39 41 37
Chrást nad Sázavou 41 39 42
Krusičany 41 41 42
Pecerady 41 39 44
Podělusy 41 40 42
Týnec nad Sázavou 45 43 46
Zbořený Kostelec 43 41 45
Celkem 43 41 44

Zprávy z odboru majetku
Za uplynulé období jsme v našem městě zajišťovali mimo jiné tyto 

práce:

1. Úklidové práce:
• Prioritou b yl úklid celého města, a to po stanovených trasách a v pravi-

delných intervalech. Při tomto úklidu samozřejmě reagujeme na podněty 
a připomínky občanů. Dále jsme prováděli úklidy a pletí chodníků, scho-
dišť, odvodnění propustí podle soupisu těchto prací, které se každoročně 
opakují.

2. Další provedené práce:
• Byly provedeny například opravy propadů v chodnících na ulicích Jílov-

ská, Družstevní, Na hlinkách, Benešovská a dalších.
• Průběžně byly zajišťovány opravy laviček, nátěry, likvidace náletů a opravy 

dopravních značek.
• Jsou také zajišťovány drobné opravy a údržba majetku města.

Seznamy provedených úklidových prací a dalších provedených prací 
jsou založeny v evidenci města, a to včetně termínů plnění. 

3. Komunikace:
• V uplynulém období byly přednostně řešeny opravy a nové povrchy 

v ulici Krátká – AB, Máchova – recykláž. Zároveň byly dokončeny opravy 
komunikací ve Zbořeném Kostelci a směrem na Větrov.

• Mimo to byly dodavatelským způsobem zajištěny opravy mostu v Krusičanech 
a dokončují se opravy obkladní zdi v Čakovicích a lávky v Krusičanech.
Veškeré provedené práce jsou evidovány v příslušných seznamech, včetně 

rozsahu prací a termínů plnění.

Krátce z další činnosti odboru majetku:
• Je připravena dokumentace k územnímu rozhodnutí, včetně překládky 

optického kabelu O2, sloupu VN a kabelových přípojek k trafostanici 
na komunikaci Hlinka II. K podání žádosti o jeho vydání se dále řeší 
vlastnické vztahy k pozemkům pod komunikací.

• Je vydáno stavební povolení na chodník do Chrástu nad Sázavou, v sou-
časné době je v řešení žádost o dotaci.

• Je vydáno stavební povolení na chodník v Čakovicích.
• Je dokončena stavba přechodového místa pro chodce u nádraží v Chrástě 

nad Sázavou - sídlišti. Tato stavba byla provedena, a to včetně překládky 
chodníku podél tenisových kurtů.

• Je provedeno a dokončeno zateplení objektů mateřské školy. Práce pro-
běhly dle harmonogramu a termín dokončení byl splněn. Nad rámec 

stavby byly ještě provedeny další práce (nové chodníky v části areálu 
mateřské školy, stříšky nad vstupy a další).

• Dokončeny jsou také hrubé terénní úpravy hřiště v Peceradech. V jar-
ních měsících zde bude provedeno ještě ohumusování plochy, včetně 
svahování a zatravnění.

• Připravuje se úprava hřiště v Krusičanech.
• V současné době se dokončují práce na opatřeních k odstranění vzniku 

plísní a snížení energetické náročnosti budovy v bytovém domě č. p. 21 
na Brodcích.

Všem našim spoluobčanům přejeme hezké vánoční svátky a všechno 
nejlepší v roce 2014.

Jiří Vrbata, odbor majetku

realizovalo stavbu:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI BUDOVY
Mate ské školy Komenského 278

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem
životního prost edí R v rámci Opera ního programu Životní prost edí.

Zateplení budov mate ské školy p inese úspory na vytáp ní a také nový, moderní vzhled
celého areálu. V rámci stavby se vym nila okna, zateplily st ny a st echa.

Celkové uznatelné náklady na akci iní 7,10 mil. K ,
z toho je p ísp vek z fondu Evropské unie 6,03 mil. K (85 %)
p ísp vek SFŽP R/státního rozpo tu 0,35 mil. K (5 %)
p ísp vek m sta Týnec nad Sázavou 0,71 mil. K (10 %)

Ostatní náklady m sta Týnec nad Sázavou 3,48 mil. K

ídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
Zprost edkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ R
P íjemce dotace a investor: M sto Týnec nad Sázavou
Zhotovitel: SYPOS – STAVBY s.r.o.
Projektant: AZ OPTIMAL s.r.o.
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Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny
4.2.2 podkroví místnost (4.1.3) nalézající se převážně v pro-

storu (4.1.1) pod šikmou střechou (5.2.23) 
5.2.23 šikmá střecha střecha (5.2.20), jejíž sklon (9.2.30) je větší než 

10° (přibližně 15 %) 
3.1.1 stavba všechno, co bylo postaveno nebo je výsledkem 

stavební činnosti 
3.1.3 pozemní stavba stavba (3.1.1), jejímž jedním z hlavních účelů je 

poskytovat ochranu jejím uživatelům nebo vnitř-
nímu obsahu; obvykle je částečně nebo úplně 
uzavřená a je trvale umístěna na jednom místě 

4.1.1 prostor plocha nebo objem skutečně nebo teoreticky 
ohraničené 

4.1.3 místnost ohraničený prostor (4.1.1) v rámci podlaží (4.1.2), 
jiný než komunikační prostor (4.4.1) 

4.4.1 komunikační 
prostor 

prostor (4.1.1) pro pohyb osob, zboží nebo 
vozidel 

5.5.6 konstrukce smontovaná nebo dokončená část stavby (3.1.1), 
která je výsledkem práce na staveništi 

5.2.20 střecha konstrukce (5.5.6), která shora ohraničuje po-
zemní stavbu (3.1.3) 

9.2.30 sklon odchýlení roviny povrchu od vodorovné roviny 

Rozměry v m

Obrázek 1 – Označení podlaží obytné budovy
Závěr 

Z obou definic vyplývá, že podkroví je ohrani-
čený vnitřní prostor nad posledním nadzemním 
podlažím nalézající se převážně v prostoru pod 
šikmou střechou (střecha s min. sklonem 10° tj. 
cca 17,6 %) a určený k účelovému využití.

S přáním klidného prožití svátků vánočních 
a hodně zdraví do nového roku 2014 se pro 
letošní rok loučí 

Miloslav Ctibor

Zprávy z odboru výstavby
Dovolte mi seznámit vás s dalším metodickým 

stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
Odboru stavebního řádu k pojmu: PODKROVÍ. 
Tento výraz stavební zákon běžně používá, nic-
méně v základních pojmech není vysvětlen.

Pojem „podkroví“ definuje norma ČSN 73 4301 
– Obytné budovy a norma ČSN ISO 6707–1, 
73 0000 – Pozemní a inženýrské stavby – Termi-
nologie – Část 1: Obecné termíny. 

ČSN 73 4301 – Obytné budovy
3.2.5 podkroví přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím 

vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstruk-
cemi, určený k účelovému využití 

3.3.2 nadzemní podlaží každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující 
části výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého 
upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu; 
nadzemní podlaží se stručně nazývá také: 1. podlaží, 2. podlaží 
atd. včetně podlaží ustupujícího (viz obrázek 1) 

POZVÁNKA 
Zveme Vás na zasedání zastupitelstva, 

které se koná v pondělí 17. února 2014 
od 16 hodin v zasedací místnosti Městského 
úřadu Týnec nad Sázavou.

UZÁVĚRKA
Uzávěrka	příspěvků	 
do	příštího	čísla	 
Týneckých	listů	je	

v pátek 31. ledna 2014. 

Tento termín je závazný.
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Kamerový systém 
města

Město Týnec nad Sázavou buduje nový ka-
merový systém. Jeho hlavním cílem je ochrana 
majetku i veřejného pořádku. Nainstalovány byly 
celkem čtyři nové kamery na obchodním domě 
Hruška. Budou sloužit ke kontrole provozu a pří-
padně i k dohledání potřebného důkazního ma-
teriálu. Hlavním impulzem k tomuto kroku bylo 
vandalské chování na pěší zóně i v jejím okolí. 
Poškození se nevyhnuly ani některé sochy, které 
naše město zdobí. Kamery svůj dohled směřují 
na pěší zónu, Družstevní ulici, Okružní ulici, dět-
ské hřiště a chodník vedoucí k základní škole. 
Součástí kamerového systému je i fotopast. 

Mgr. Martin Kadrnožka, starosta města 

Vítání občánků 
V sobotu 7. prosince proběhlo v obřadní síni 

Městského úřadu v Týnci nad Sázavou vítání ob-
čánků. Ke slavnostnímu přivítání bylo pozváno 
celkem 15 miminek se svými rodiči i dalšími 
příbuznými. Program začal přivítáním a před-

stavením miminek a jejich rodičů. Následovalo 
vystoupení žáků Základní školy v Týnci nad Sáza-
vou. Vlastní uvítání dětí provedla paní Mgr. Hana 
Váňová, zastupitelka. Poté se rodiče podepsali 
do pamětní knihy města, maminky byly obdaro-
vány květinou a od paní Váňové obdržely poukaz 
v hodnotě 2.000 Kč. Setkání bylo zakončeno fo-
tografováním v tradiční kolébce. 

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka
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Preventivně -bezpečnostní opatření  
„Chatař – podzim 2013“

Dne 24. 11. 2013 bylo provedeno preventivně
bezpečnostní opatření „CHATAŘ – PODZIM 
2013“. Opatření bylo provedeno příslušníky 
Obvodního oddělení policie Týnec nad Sázavou 
v součinnosti se strážníky Městské policie Týnec 
nad Sázavou a příslušníky služební kynologie Kraj-
ského ředitelství policie Středočeského kraje. Akce 
proběhla jak v lokalitě města Týnec nad Sázavou 
a okolních obcích (Bukovany, Pecerady, Čakovice), 
tak i v dalších lokalitách, zejména města Neveklov, 
městysu Maršovice, obcí Krňany, Lešany a Krha-
nice včetně rekreačních oblastí slapské přehrady 
(Nová Živohošť, Rabyně a Měřín). Zkontrolováno 
bylo zhruba 250 rekreačních objektů. Narušení 
žádného z kontrolovaných objektů nebylo zjiš-
těno. V rámci opatření bylo zastiženo v kontro-
lovaných lokalitách několik chatařů, kteří byli 
poučeni jak minimalizovat riziko vloupání do ob-
jektu, popř. jak postupovat v případě zjištěného 
narušení chaty, či chalupy. Nepřítomní majitelé 

byli poučeni prostřednictvím informačního letáku.
Další akce podobného zaměření budou následovat 
i v zimních měsících. 

nprap. Bc. Vratislav Dolejš

ČAKOVICKÉ SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ
Dne 15. října se v kabinách na čakovickém 

hřišti konalo setkání představitelů města 
s veřejností. Na programu bylo předání šeků 
lidem, kteří byli postiženi povodní a diskuze 
nad připomínkami obyvatel Čakovic.

Dary byly předány celkem šesti lidem. Jejich 
hodnota závisela na míře zaplavení majetku 
– v případě zatopení obytné místnosti získali 
postižení 20 000 Kč, jestliže měli zatopený 
suterén, dostali 6 000 Kč. Dále bylo vzneseno 
také několik připomínek. Řešila se například 
oprava mostků, u nichž bylo požadováno zvý-
šení kapacity jejich propustnosti, protože právě 
nedostatečný průtok způsobil velké problémy 
při povodních. Obyvatelé také apelovali na vy-
čištění koryta Čakovického potoka, ale i turistic-
kých cest směrem na Ledce, což bude provedeno 
ve spolupráci s osadním výborem a v řešení je 
i vzhled kontejnerového stání. Velkým problé-
mem je průjezd těžkých vozidel obcí. Přítomní 
občané byli ujištěni, že ve spolupráci s Policií 
ČR budou probíhat tonážní kontroly.

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka

VÁNOČNÍ STROM V PECERADECH
V podvečer první adventní neděle se na pe-

ceradské návsi začaly scházet rodiny s dětmi, 
aby se podívaly na rozsvícení vánočního stro-
mečku. Na úvod všechny přítomné přivítala paní 
Hana Váňová a poděkovala všem, kteří letošní 
rozsvěcení stromečku připravovali. Poté již nic 
nebránilo tomu, aby děti odpočítaly rozsvícení 
stromečku a odstartovaly tak adventní čas i v Pe-
ceradech. Následovalo několik vánočních písní 
a koled v podání místní hudební skupiny a ne-
chybělo ani rozdávání dárečků dětem. Nebylo 
to však zadarmo, dárečky si musely náležitě 
zasloužit a zarecitovat básničku nebo zazpívat 
písničku. Všechny děti byly moc šikovné a i když 
občas nechyběla nápověda rodičů, balíčky si od-
nesly. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, 
kteří celou akci připravovali – osadnímu výboru 
v čele s paní Ivou Vrbovou a její rodinou, hudební 
skupině, ale i dalším obětavým Pecerákům, díky 
nimž jsme se již podruhé mohli na naší návsi 
sejít. Děkujeme a těšíme se na další rok!

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka

LÁVKA VE ZBOŘENÉM KOSTELCI
Cílem projektu s názvem „Zlepšení podmí-

nek pro pravidelné využívání cyklodopravy 
v úseku Zbořený Kostelec a Týnec nad Sá-
zavou“ je výstavba dvou nových cykloste-
zek a přemostění Sázavy lávkou pro pěší 
a cyklisty. 

Právě s cyklostezkami se počítá jako s ekolo-
gickou alternativou dopravy. Veškerá dokumen-
tace nutná k realizaci projektu byla již v roce 
2011 předána na krajský úřad, který měl stavbu 
realizovat. V roce 2012 proběhlo výběrové řízení 
na dodavatele stavby, které však bylo po změně 
ve vedení krajského úřadu zrušeno. V současné 
době probíhá nové výběrové řízení na dodava-
tele. Podle neoficiálních zpráv by stavba mohla 
být dokončena do podzimu roku 2014. 

Více informací podá Krajský úřad Středočes-
kého kraje, www.kr-stredocesky.cz

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka

Z dopisů čtenářů…
Pro všechno stejný metr?

Když jsem na podzim loňského roku na ná-
vsi uviděla viset výzvu k podání žádostí občanů 
o změnu územního plánu, zajásala jsem. Změna by 
pomohla řešit bydlení v rámci rodiny. Mé nadšení 
však trvalo jen do zasedání zastupitelstva, které se 
konalo v prosinci. Starosta předložil návrh, že se 
budou projednávat jen drobné změny a všechny 
ostatní žádosti budou z balíku vyloučeny. I proto, 
že jsem se přihlásila na výzvu, logicky jsem oče-
kávala, že bude moje žádost projednána. Na mou 
námitku starosta reagoval tím, že v mém případě 
se nejedná o drobnou změnu, tudíž nyní nemůže 
být projednána. Nicméně, i když jsem byla zkla-
maná, situaci jsem chápala. Územní plán tehdy 
platil teprve rok. 

Překvapení mě čekalo na jednání zastupitel-
stva v listopadu tohoto roku. Projednávaly se 
tam některé změny územního plánu, o něž ob-
čané žádali, a které byly zařazeny před téměř 
rokem do projednání. Objevila a projednávala se 
i změna územního plánu na stavební pozemky 
v Peceradech. 

Nedalo mi, abych se nezeptala, v čem je tato 
změna jiná než ta, o kterou jsem žádala já. Sta-
rosta se podíval na mapu a argumentoval tím, 
že je na mém pozemku mokřina a že kdovíjak je 
to s cestou. Bez ohledu na to, jaká je skutečnost, 
mi tento argument přijde irelevantní, protože 
v tuto chvíli vůbec nešlo o charakter pozemku 
ani o to, zda tam je, či není přístup. Tato fakta 
by byla posléze věcí k projednávání. V tuto chvíli 
šlo pouze o to, že změna, jež se nějakým způ-
sobem dostala do projednání, je změnou na sta-
vební pozemky a pro mě z neznámých důvodů 
zřejmě změnou malou (jinak by se přece nemohla 
projednat!?), zatímco má žádost byla označena 
za změnu velkou. Pojmy velká a malá jsou sice 
vágní, ale pokud existuje srovnání, není tak složité 
se zorientovat. 

Na jednání zastupitelstva jsem také vyjádřila 
podiv nad tím, že se tam tato změna vůbec projed-
nává, když tam původně žádná podobná nebyla. 
Na to starosta reagoval slovy, že občané už žádnou 
možnost do tohoto zasahovat neměli a zastupitelé 
všechny řádně schválili. Na mysli mi samozřejmě 
vyvstala otázka, jakým tedy způsobem se ona 
žádost na stůl zastupitelů dostala. Nutně mě musí 
napadnout to, že za ni někdo minimálně úspěšně 
loboval. Vlastníci pozemku to ale nebyli. Ti se až 
po posledním listopadovém zasedání zastupitel-
stva dozvěděli, že jejich žádost je projednávána. 
Z loňského prosincového zasedání zastupitelstva 
odešli, stejně jako já, s nepořízenou. Kdy se tedy 
tato žádost dostala do balíku změn územního 
plánu, mi není jasné. Prošla jsem si všechna usne-
sení zastupitelstva od té doby a z nich vyplývá, že 
dodatečně o ni zastupitelstvo nehlasovalo. 

Nepřipadá mi zrovna férové a příliš transpa-
rentní polovinu žádostí projednat a polovinu hodit 
pod stůl. Apeluji na to, že příště snad všechny, 
nebo žádné! Pak nikdo nebude muset řešit, co je 
malé a co velké. Otázkou zůstává, kdy a jak se 
tato žádost ocitla mezi změnami tzv. drobnými!? 
Na závěr bych ráda upozornila na to, že můj pří-
spěvek je spis faktů, které je možné ověřit (např. 
na nahrávkách z jednání), i když jsem se občas 
subjektivnímu hodnocení vyhnout nemohla.

Mgr. Jitka Šotková

Vážená paní Šotková,
územní plán a jeho změny jsou velmi složité 
a jedná se o dlouhodobý proces, ke kterému 
mohou dávat připomínky občané města a dal-
ších přibližně 30 organizací státní správy. Mys-
lím, že jste pouze přesně nepochopila způsob 
projednávání a vyřizování požadavků na změnu 
územního plánu. 

Všechny žádosti byly řádně projednány, žádné 
nebyly vyřazeny bez projednání a hozeny pod stůl. 
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PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM
V sobotu 9. listopadu se v budově Spole-

čenského centra Týnec nad Sázavou konal 
již 29. ročník festivalu „Podblanický hudební 
podzim“. 

K podzimu v Týnci nad Sázavou neodmysli-
telně patří galakoncert „Podblanický hudební 
podzim“ – tradiční kulturní akce, o jejíž oblibě 
svědčí i hojná účast milovníků vážné hudby. 
Svou návštěvou nás letos poctila sólistka Ná-
rodního divadla Andrea Kalivodová, kterou pod 
taktovkou dirigenta Petra Chromčáka doprová-
zela Jihočeská komorní filharmonie. Program 
slavnostního večera nabídl divákům jedinečný 
umělecký zážitek, za který byli umělci odměněni 
dlouhotrvajícím potleskem. 

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka

Zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo o každé 
žádosti. Některé žádosti o změny neodsouhlasilo 
k projednání v procesu změny územního plánu. 
Důvodem ve většině případů byl nesoulad poža-
davku vlastníka pozemku s pravidly pro rozvoj 
města. Toto rozhodnutí zastupitelstva proběhlo 
10. 12. 2012.

Změny v Peceradech, o kterých píšete, byly 
jasně definovány již v rozhodnutí 10.12.2012. 
Změna na stavební parcely byla schválena pouze 
v části pozemku u silnice. V podkladech měla tato 
žádost číslo 48 (pozemky v místě bývalé benziny). 
Rozhodně se nedostala na stůl zastupitelů až poz-
ději, dodatečně či nějakým lobováním. Žadatel 
měl v požadavku více parcelních čísel a vyhověno 
mu bylo pouze v menší části pozemků. Pokud 
odcházel z jednání s nepořízenou, pak možná 
jen nedával pozor, nebo nevyslechnul rozhod-
nutí do konce. Vaše žádost měla číslo 28 a nebyla 
schválena k dalšímu projednání, protože pozemky 
leží v poli mimo zastavěné území obce bez jaké-
koliv infrastruktury v dosahu, včetně přístupové 
komunikace. 

Při projednávání změny č. 48 jsme dostali 
od jedné organizace státní správy (krajský úřad) 
připomínku, která na jednání zastupitelstva 
4.11.2013 byla vyřešena dalším zmenšením plochy 
k zástavbě. Mimo jiné na základě dalších připo-
mínek organizací státní správy bylo rozhodnutím 
zastupitelstva vyřazeno ze schvalovacího procesu 
5 změn a další jedna žádost byla upravena. O tom 
se píše v jiné části Týneckých listů.

Vše, co tu popisuji, je možné doložit nahlédnu-
tím do podkladů pro zastupitele včetně poskytnutí 
audionahrávek ze zasedání. Pokud o to máte zá-
jem, přijďte, rádi Vám vše předložíme.

Martin Kadrnožka, starosta

•

Vážení čtenáři,
chtěla bych tímto vyjádřit své pocity o ukončení 
funkce kronikářky.

Asi v polovině roku 2006 jsem převzala tuto 
funkci s tím, že nebylo dopsáno asi 2 a půl roku. 
Takže kroniku píši vlastně od roku 2004. Bylo 
to časově náročné, ale práce mě bavila. Jelikož 
ráda maluji, přidala jsem i několik obrázků pro 
zpestření.

Žádné problémy nebyly, čas utíkal a nyní to již 
bylo 9 let, co jsem začala psát do kroniky.

Myslím si, že do této knihy (na rozdíl od Tý-
neckých listů) patří i záporné věci. Prostě tak, jak 
běží sled událostí a jak občané reagují na některé 
změny ve městě. 

Vzhledem k tomu, že mám na tyto věci zcela 
odlišný názor od paní místostarostky, pod kterou 
má práce spadá, skládám tuto funkci a přeji svému 
nástupci (nástupkyni) hodně zdaru.

Alena Kyzlinková

Městská kronika je důležitým dokumentem, 
který umožňuje zájemcům o historii získat přehled 
o základních událostech města a případně rychlou 
orientaci před návštěvou okresního archivu. K ve-
dení kroniky náleží nejen povinnost pořídit tzv. 
roční zápis, ale i zpracovat dokumentační přílohy. 
Při kronice jsou vedeny i sbírky (např. pohlednic, 
plakátů, publikací o městě). V roce 1922 vyšel 
zákon přikazující vedení kroniky v každé obci 
nebo městě. 

S paní Kyzlinkovou jsme spolupracovala už 
v době, kdy jsem zastávala funkci správce muzea. 
Na můj podnět jsme společně v roce 2010 zor-
ganizovaly veřejné předvedení všech městských 
kronik v rámci adventních nedělí na hradě. Po ná-
stupu do funkce na radnici jsem získala vedení 
a kontrolu městských kronik do své kompetence. 
Město Týnec nad Sázavou mělo donedávna dvě 
kronikářky, paní Alenu Kyzlinkovou a paní Iveta 
Mrhovou. Spolupráce s kronikářkami byla dobrá, 
společně jsme začaly uveřejňovat výzvy v Tý-
neckých listech pro jednotlivé zástupce spolků, 
kteří by měli zájem spolupracovat s kronikářkami 
a uveřejňovat výroční zprávy z činnosti. Kronikář-
kám byla nabídnuta možnost zúčastňovat se pravi-
delných školení o vedení městské kroniky. Začala 
jsem systematičtěji v této oblasti pracovat.

Ukončení funkce kronikářky města paní Kyz-
linkovou mě mrzí. Osobně se domnívám, že celá 
záležitost má jiný podtext. Zápisy v kronice začaly 
být psány ne formou zachycení faktu, který se 
stal, ale osobním názorem kronikářky na některé 
činnosti. Paní Kyzlinková se na vedení města a ně-
které zastupitele svým způsobem zlobí za podporu 
stavby dálnice v západní variantě a vybudování 
sjezdu pro naše město. Tato stavba by se přímo 
dotýkala zahrádek nad Janečkovou vilou. Žádala 
jsem opakovaně paní kronikářku o nevyřizování 
osobních účtů prostřednictvím kroniky. Toto 
opravdu do kroniky nepatří. 

Znovu opakuji, ukončení funkce kronikářky 
paní Kyzlinkovou mě osobně mrzí, práce je to 
náročná a velice důležitá. Děkuji za dosavadní 
práci a spolupráci. Omlouvám se paní Kyzlinkové, 
pokud jsem jí způsobila nějaké nepříjemnosti, šlo 
mi čistě o dobře odvedenou práci pro městskou 
kroniku. 

Adriana Bursová, místostarostka města

Dne 28. ledna 2014 oslaví narozeniny  
paní Anežka Pešanová.

Milá naše babičko, přejeme ti zdravíčko.
Žádné velké trápení a jen samé veselí…
To a mnohem víc Ti k Tvým 88. narozeninám přejí
Lenka, Zdenda, Sofinka, Klaudinka a Hugo

MUDr. Miloslava Fumferová oznamuje
 svým pacientům, že od 2. 1. 2014 zavádí ZVACÍ SYSTÉM.

Cílem je zkvalitnění péče o pacienty, zkrácení čekací doby na ošetření a v neposlední řadě 
snížení možnosti případné nákazy. Na veškerá ošetření – akutní nemoc, přeměření tlaku a předpis 
léků, preventivní prohlídky, očkování, vystavení potvrzení máte možnost se osobně nebo telefo-
nicky objednat. Akutně nemocní budou ošetřeni denně od 7.30 do 9.00 hod. bez předchozího 
objednání. Od 9.00 hod. budou pacienti objednáváni.

MUDr. M. Fumferová, praktická lékařka

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat pečovatelské službě 

z pečovatelského domu č. 520 v Týnci nad 
Sázavou za jejich celoroční obětavou péči, 
za ochotu a vřelost, se kterou se o nás tak 
dobře starají. Přála bych si, aby naše vzájemné 
vztahy byly i příští rok tak přátelské a vlídné. 
Vím, že se na Vás mohu vždy s důvěrou obrátit. 
Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a hlavně 
hodně zdraví do Nového roku.

Děkuji Vám, Lidmila Lerchová, 84 let 
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ZACHRÁNĚNÁ POŠTOLKA 
Ve čtvrtek 1. srpna byla na poli pod sto-

žárem elektrického vedení u obce Zbořený 
Kostelec nalezena zraněná poštolka. Pro 
dravce si přijeli pracovníci Záchranné stanice 
pro živočichy ČSOP Vlašim, které zavolal její 
nálezce Vojta s maminkou.

Poštolka měla vážně popálené levé křídlo 
a pravou nohu. Po dlouhém a komplikovaném 
léčení byla v listopadu přesunuta z malé voliéry 
do voliéry rozletové, kde mohla trénovat své 
letové schopnosti. Kvůli vážným popáleninám 
poštolka ztratila jeden prst na noze a prstovou 
část křídel. I přes tento vážný handicap poštolka 
dokáže výborně manévrovat a létání jí nečinní 
žádné problémy. Ve středu 11. prosince se U Ze-
lených vrat v Týnci nad Sázavou sešly děti ze 
základní a mateřské školy, včetně Vojty, aby poš-
tolku vypustily zpátky do volné přírody.

Adriana Bursová, místostarostka

OCENĚNÍ HASIČI
Oceněni byli všichni dobrovolní hasiči, 

kteří při letošní červnové povodni zachraňo-
vali zdraví a majetek občanů, a to zejména 
v Krusičanech a Čakovicích. Město se roz-
hodlo těmto hrdinům za jejich vyčerpáva-
jící práci poděkovat slavnostním předáním 
pamětních listů a finanční odměnou.

Začátkem měsíce června postihly celou Čes-
kou republiku povodně. Bohužel ani náš kraj 
nebyl výjimkou. Nejhůře postiženy byly obce 
Krusičany a Čakovice. Při povodních pomáhalo 
mnoho lidí, především z řad dobrovolných ha-
sičů, kteří byli na nohou ve dne v noci. Oceněni 
byli členové SDH z Pecerad, Týnce nad Sáza-
vou, Zbořeného Kostelce, Krusičan a Podělus. 
Všichni ocenění dostali od Města Týnec nad 
Sázavou jako odměnu 500 Kč a pamětní list. 
„Všem sborům dobrovolných hasičů patří náš 
velký dík,“ uvedla na zasedání zastupitelstva 
Adriana Bursová, místostarostka města.

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka

Environmentální škola –  
vysvětlení k článku

Po zveřejnění výše uvedeného příspěvku v říjno-
vém čísle Týneckých listů se ukázalo, že poněkud 
tajemně znějící výraz „environmentální“ zůstává 
širší veřejnosti málo srozumitelný. Vysvětlení je 
přitom jednoduché. Tento (z angličtiny převzatý) 
termín se v poslední době prosazuje stále více 
na úkor původního pojmu „ekologický“, pocházejí-
cího z řečtiny. Obsahově jsou si však obě označení 
hodně podobná a vztahují se k životnímu prostředí 
a jeho ovlivňování činností člověka. 

Enviroment (bez n) je počeštělé slovo. Envi-
ronment (s n) je mezinárodní, vědečtější. Envi-
ronmentální výchova má širší význam než eko-
logická. Zahrnuje v sobě i společnost a vztahy 
ve společnosti.

Environment – prostředí (anglicky). Oikos 
– dům, domov (řecky). Logos – věda, slovo 
(řecky).

Eva Vyskočilová

Týnec má nový železniční most
Po několikatýdenní výluce železniční tratě má 

Týnec nový železniční most. Není to žádný „drobe-
ček“, je dlouhý 109,3 metrů a váží 530 tun. Vyro-
ben byl v polské mostárně a do Týnce byl dopraven 
v deseti dílech těžkou automobilovou přepravou. 

Zde byl smontován, svařen a připraven na přesun 
přes řeku. V současné době je již na svém místě 
a vlaková doprava byla obnovena.

Na fotografii je vidět postup rekonstrukce.

Jiří Štros

Vánoce
S blížícími se Vánocemi se u nás lidí objevuje 

aktivita, kterou vyvíjíme jenom proto, abychom 
prožili několik hodin jinak než po celý rok. Máme 
plnou hlavu starostí. Nakupujeme a sháníme dárky, 
ozdoby, stromky, jídlo. Někdy se lidé ptají: „Stojí 
to za to?“ Naproti všem „pro“ a „proti“ se však 
nechceme zříci kouzla Vánoc. Nechceme ničím 
obejít neopakovatelnou atmosféru ve společnosti 
svých nejbližších, kteří nás mají rádi a znamenají 
tak mnoho v našem životě. Neopakovatelnou at-
mosféru Štědrého dne. Vzájemně se obdarovat 
dárky, pojíst dobré jídlo, zazpívat si koledy. Vánoce 
milují především děti. Ale také dospělí, kteří vzpo-
mínají na krásné chvíle v rodném domě. Slavíme 
je nejen z tradice, z jakési setrvačnosti, ale přede-
vším proto, že Vánoce silou, kterou do nich vložil 
sám Boží Syn svým narozením, nás mění na lidi, 

kteří si uvědomují, že existují hodnoty, na které se 
v každodenním shonu zapomíná. Chceme jistě dát 
svým blízkým co nejvíc, to nejlepší. Těmi dárky 
a bohatým svátečním stolem vyjádřit svou lásku. 
Ale z poloprázdné peněženky nemůžeme moc 
vyčarovat. Avšak láska se neměří množstvím 
a nákladností dárků. Ani bohatostí prostřeného 
stolu. Toto ještě žádnou pohodu do domácnosti 
nevnese. O to se musí postarat laskavé slovo, 
pochopení, zájem o druhého. Naši blízcí nám jistě 
odpustí, když pod stromečkem najdou jen nějakou 
maličkost. Ale neodpustí nám, pokud je nemáme 
rádi. Pokud jim neprokazujeme lásku a pozornost 
nejen o Vánocích, ale po celý rok. Kéž tyto hodnoty 
jsou naším trvalým projevem.

Mgr. Bedřich Vymětalík, týnecký farář
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Zanedlouho to bude padesát let, co se naše 
rodina přistěhovala z rodného Neveklovska 
do Týnce, respektive do sousedních Podělus. Mu-
sím se přiznat, že se již dávno cítím být týneckou 
patriotkou a mám dobrý pocit z toho, že vzhled 
našeho města se postupně mění k lepšímu.

Týnec se vyznačuje jednou zvláštností: chybí 
mu klasické náměstí. Rozliční návštěvníci či tu-
risté se na něj často vyptávají, ale jen stěží mo-
hou dostat uspokojivou odpověď, protože naše 
město náměstí v pravém slova smyslu vlastně 
postrádá.

V poslední době však s uspokojením pozoruji, 
že možná právě v této době vzniká určité řešení, 
jež by absenci klasického náměstí mohlo alespoň 

částečně nahradit. Jedná se o pěší zónu, která se 
stává stále více nejen centrem nákupů a stravo-
vání, ale i místem odpočinku a dějištěm různých 
kulturních akcí v jejím nejbližším okolí, například 
již tradičního rozsvěcení vánočního stromu.

Při procházce po pěší zóně si návštěvník jistě 
povšimne květinové výzdoby a záhonů ve středo-
vém pásu, vyřezávané třímetrové dřevěné sochy 
i prostého „pítka“ z posázavské žuly, jež umožňuje 
malé osvěžení. Celý prostor oživila i zajímavá ar-
chitektura domu Spirála, která výškově rozčlenila 
původní, převážně nízkou zástavbu. K odpočinku 
zvou také lavičky a v této souvislosti upoutal moji 
pozornost hezký výhled z lavičky u dřevěné sochy 
na most TGM, za nímž se otevírá pohled na his-
torickou část Týnce.

Celá „Pěší“ mi připomíná dlouhou úsečku prota-
ženou právě navazujícím mostem přes řeku Sázavu. 
Tato úsečka je na jedné straně zakončena budovou 
společenského centra (SC) a na opačném konci 
obchodním domem (OD) „Hruška“. Impozantní 
budova SC dostala nedávno novou fasádu a moc 
jí to sluší. Snad se to brzy podaří i jejímu novo-
dobému protější obchodního domu, v této době 
obloženému reklamními poutači či různými pla-
káty, jehož nynější vzhled po provedené přístavbě 
celkový hezký dojem poněkud ruší.

Přejme tedy týnecké veřejnosti i návštěvníkům, 
aby se vlastníkům OD podařilo v brzké době s po-
mocí dobrého architekta vylepšit vzhled jejich 
budovy. Nově vznikající centrum dění v Týnci 
na „Pěší“ i v jejím blízkém okolí si to rozhodně 
zaslouží.

Mgr. Eva Vyskočilová

Pěší

Advent na hradě v Týnci – výstava umělců Posázaví

Na první adventní neděli jsme pro návštěvníky připravili vernisáž vý-
stavy umělců Posázaví. V galerii na hradě v Týnci vystavuje devatenáct 
umělců – převážně malířů, ale i keramiků, fotografů a řezbářů. Na vernisáži 
se sešel hojný počet příznivců umění, kteří se seznámili s vystavujícími 
umělci, někteří i zakoupili jejich díla. Vernisáž se nesla v přátelském duchu 
prodchnutém předvánoční atmosférou, kterou umocnila krásná slavnostní 
výzdoba celého hradu. Úvodní slovo pronesla kastelánka hradu Magdalena 
Timplová, která je zároveň i jednou z vystavujících. K vidění i zakoupení byl 
zároveň soubor šestnácti kreseb Ladislava Žížaly, na kterých zachytil Týnec 
nad Sázavou a jeho okolí. Na závěr vernisáže vystoupili manželé Marešovi, 
kteří zahráli na tibetské mísy a planetární gongy. Bohatý program připravil 
hrad Týnec i na další adventní neděle. V neděli 15. prosince vystoupily 
sestry Hruškovy s pohádkou Legenda o hvězdě. Čtvrtou adventní neděli si 
mohli návštěvníci vyrobit dárečky v adventních dílnách – perníčky, výrobky 
z drátků, svícny, dekorace, šustí a od 17 hodin se konal tradiční koncert 
skupiny Agnatha v rotundě. 

Magdalena Timplová, kastelánka hradu Týnec

PF 2014

Děkujeme za �ízeň a těšíme se na vás v roce 2014



16	strana Týnecké listy prosinec	2013

Svatomartinský lampionový průvod
V pondělí 11. listopadu přijel již pojedenácté do Týnce nad Sázavou 

k Mateřskému centru Motýlek svatý Martin na nádherném bílém koni. 
Sněhová nadílka ho bohužel neprovázela, ale to jistě dětem ani dospělým 
nevadilo. Hanka s Markem zahájili průvod u MC Motýlek, zapálili pochodně 
a spolu s Martinem na koni, dětmi s lampióny, rodiči, babičkami, dědečky 
a kamarády se vydali na průvod směrem k zahradě Společenského centra. 
Tam se svatý Martin se všemi rozloučil a začal další program. Po úvodním 
slovu a seznámení s legendou o Svatém Martinovi se zahradou rozezněly 
tóny dětských písniček v podání kapely Czech It!, následovalo vystoupení 
dětí ze staré ZŠ pod vedením paní učitelky Dany Oktábcové a na závěr opět 
zahrála kapela. V průběhu programu si děti mohly pochutnat na tradičních 
svatomartinských rohlíčkách s teplým čajem. Sbor dobrovolných hasičů 
Týnec bděl nad ohněm, u něhož si mnoho návštěvníků opeklo buřtíky 
a ve stánku s občerstvením byla pro dospělé připravena výborná teplá 
medovina a griotka. Příjemný a hladký chod celé akce zajistilo Mateřské 
centrum Motýlek ve spolupráci se Skautským oddílem Tysan a Divadelním 
spolkem Netopýr. Průvodu se zúčastnilo kolem 350 dětí a 500 dospělých. 
Věříme, že se všem akce líbila a příští rok se těšíme opět na viděnou!

Za MC Motýlek Lenka Molitorisová

Mikulášská besídka v MC
Dne 4. prosince proběhla v MC nád-

herná akce, a to mikulášská besídka. 
S dětmi jsme si to opravdu užili. Zpívali 
jsme koledy za doprovodu hudebních ná-
strojů, naučili se dvě básničky s mikuláš-
skou tématikou, zatancovali si čertovský 
taneček, ozdobili stromeček vlastnoručně 
vymalovanými ozdobami a statečné děti 
dokonce zpívaly do mikrofonu! A na zá-
věr? Samozřejmě přišel Mikuláš s celou 
družinou a každému přinesl malou na-
dílku… Opravdu krásná akce! 

Lucka Višvardová, MC Motýlek 

MIKULÁŠ NA HRADĚ
Ve čtvrtek 5. prosince se z věže týnec-

kého hradu snesli andělé a nechyběl zde 
ani Mikuláš s čerty. 

„Na tuto tradiční akci přišlo kolem 90 dětí,“ 
uvedla Magdaléna Timplová, kastelánka 
hradu. Program byl bohatý. Nejdříve Mikuláš 
pod bedlivým dohledem čertů a andělů, rozdal 
všem hodným dětem balíčky s nadílkou a poté 
s pomocí dětí přivolal anděly, kteří doslova 
„slétli z nebe“. 

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka

  
  

POD KOVÁNÍ 
 

 

                              
 

 
Cht la bych touto cestou pochválit všechny d ti z p veckého a dramatického kroužku za 

jejich výkony na váno ním vystoupení VÍTÁME ADVENT ze dne 8. prosince 2013. 
Také bych ráda pod kovala rodi m za jejich spolupráci.  

 Mgr.Tereza Kadlecová – lektorka p veckého a dramatického kroužku 
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Plesová sezóna 2014

Turistické informa ní centrum
Klusá kova 2, Týnec nad Sázavou, Tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz

11. 1. 2014 MYSLIVECKÝ PLES
Po adatel: Myslivecké sdružení Háj Pecerady
Hraje: CODA
Místo konání: Spole enské centrum TÝNEC
Kontakt: p. Bartl Zbyn k, tel: 602 277 885

17. 1. 2014 KV TINOVÝ PLES
Po adatel: TS Salta
Kontakt: Jitka a Karel Maršálkovi, tel.: 317 724 940, 603 162 163, 603
553 900, e mail: tssalta.ben@tiscali.cz
Místo konání: Spole enské centrum TÝNEC

25. 1. 2014 Maturitní ples SZŠ Benešov
Po adatel: St ední zdravotnická škola
Vstupenky a bližší informace: 317 722 571, 736 472 806,
email: szsbn@szsbn.cz, www.szsbn.cz
Místo konání: Spole enské centrum TÝNEC

1. 2. 2014 PLES M STA – 10. ro ník

Po adatel: M sto Týnec nad Sázavou
Hraje: Tane ní orchestr EJKA BAND
Místo konání: Spole enské centrum TÝNEC
Kontakt: Alena Smolová, tel. 317 701 530

8. 2. 2014 HASI SKÝ PLES
Po adatel: SDH Pecerady
Hraje: CODA
Místo konání: Spole enské centrum TÝNEC
Kontakt: J. Hudrlíková 737 644 599

9. 2. 2014 D TSKÁ MAŠKARNÍ DISKOTÉKA
Po adatel: SDH Pecerad
Hraje: CODA
Místo konání: Spole enské centrum TÝNEC
Kontakt: J. Hudrlíková 737 644 599

www.centrumtynec.cz
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15. 2. 2014 SPOLE ENSKÝ VE ER PLES FARNOSTI
Po adatel: ímsko katolická farnost Týnec nad Sázavou
Místo konání: Spole enské centrum TÝNEC
Kontakt: Bed ich Vym talík, tel.: 603 375 957

22. 2. 2014 ŠKOLNÍ PLES
Po adatel: SRPDŠ p i ZŠ Týnec nad Sázavou
Hraje: kapela MUSIC Pavla Kolorose
Místo konání: Spole enské centrum TÝNEC
Kontakt: Eva Toušová, tel.: 739 668 311

22. 3. 2014 RYBÁ SKÝ PLES
Po adatel: eský rybá ský svaz Týnec nad Sázavou
Hraje: Horváth Band
Místo konání: Spole enské centrum TÝNEC
Kontakt: František Kašpárek, tel.: 737 208 770

11. 4. 2014 PLESOVÉ FINÁLE TANE NÍ SEZÓNY 2014
Po adatel: PaedDr. Blanka Taká ová a Spole enské centrum TÝNEC
Hraje: Horváth Band
Místo konání: Spole enské centrum TÝNEC
Informace a p edprodej: PaedDr. Blanka Taká ová, 775 615 503,
email: blanka@takacova.cz

25. 4. 2014 JARNÍ PLES
Po adatel: TŠ Jitky a Karla Maršálkových
Místo konání: Spole enské centrum TÝNEC
Kontakt: Jitka a Karel Maršálkovi, tel.: 317 724 940, 603 162 163,
603 553 900, e mail: tssalta.ben@tiscali.cz

Vás zve na 10. ro ník spole enské akce

PLES M STA
vsobotu 1. února 2014 od 20 hodin

ve Spole enském centru Týnec
bohatý kulturní program a tombola

hraje skupina EJKA BAND
vstupné 150 K

t šíme se na setkání

P EDPRODEJ
VSTUPENEK
od 6. ledna 2014

v Turistickém informa ním centru
Klusá kova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou

tel.: 317 729 050, 775 290 032
email: ic@centrumtynec.cz

www.mestotynec.cz
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2. Týnecké čtení aneb Jan Antonín Duchoslav  
čte Staré pověsti české

O činnosti Občanského sdružení zdravotně postižených  
Týnec nad Sázavou v roce 2013

V dubnu se uskutečnila výroční členská schůze. 
V září jsme byli na rekondičním pobytu v hotelu 
Belevue v Jetřichovicích. 

Turistický oddíl pořádá každý čtvrtek vycházky 
a v květnu uspořádal celodenní výlet. 

V dubnu až červnu a v září až listopadu jsme 
jezdili do plaveckého bazénu v Měříně. Tuto akci 
pořádáme také pravidelně každým rokem.

Pomalu již zajišťujeme akce na rok 2014. 
Proto stručně uvádím některé akce, která máme 
zajištěné. 

V březnu 2014 pojedeme opět do Bechyně, 
v srpnu chytáme rekondiční zájezd do hotelu 

Dne 20. listopadu 2013 se konala tradiční 
podzimní členská schůze s bohatou tombolou, 
kde byla podána informace o naší činnosti v le-
tošním roce.

Celkem máme 376 členů a jsou to lidé nejen 
z Týnce, ale i z přilehlých obcí. V současné době 
řídí organizaci sedmičlenný výbor, který se schází 
jednou za měsíc.

Již několik let pořádáme pravidelně v měsíci 
březnu týdenní relaxační pobyt v lázních Bechyně, 
a to pro 40–50 osob. Během tohoto týdne se konají 
různé zájezdy, kulturní akce, vycházky, cvičení 
a zdravotní procedury. Tento pobyt je u členů 
velmi oblíben.

Bečva v Rožnově pod Radhoštěm. V dubnu opět 
začneme jezdit do Měřína na plavání.

Čtvrteční turistické vycházky začínají také 
hned na začátku roku. Proto čtěte zprávy v naší 
vývěsní skříňce, kde se dozvíte, kdy a jaké akce 
budeme pořádat.

Na závěr bych se chtěla zmínit o tom, že 
naše předsedkyně, paní Jaroslava Zdražilová, 
byla za svoji práci v organizaci oceněna titulem 
„Významný občan města“! Přejeme jí hodně sil 
do další práce a srdečně gratulujeme. Dovolte 
mi popřát Vám všem příjemné prožití vánočních 
svátků a hlavně hodně zdraví v novém roce!

Eva Palusková, členka výboru OSZP

Blaničtí rytíři v čele s knížetem Václavem vyrá-
žejí z posvátné hory Blaník a dusot koňských kopyt 
se rozléhá po celé učebně přírodopisu. Je 18. 
listopadu a na základní škole v ulici Komenského 
v Týnci nad Sázavou právě probíhá 2. Týnecké 
čtení (pod záštitou celorepublikové kampaně Celé 
Česko čte dětem, www.celeceskoctedetem.cz). 
Žáci pozorně poslouchají, Jan Antonín Duchoslav 
předčítá ze Starých pověstí českých, z knihy, kte-
rou napsal jeho pradědeček Alois Jirásek. Antonín 
nám na svého slavného předka prozrazuje, že 
všechna svá díla (a že jich nebylo málo) napsal 
vestoje a ještě k tomu husím brkem a že tento 
vzdělaný buditel propadl v 5. třídě v pololetí 
z českého jazyka. To nás vážně baví a najednou 
nám nepřipadá ani tak vážný a vzdálený. Děti 
se ptají na slova, kterým v pověsti Blaničtí ry-
tíři nerozumí, ale zajímají je i knížky, které má 
Antonín rád, ptají se na jeho děti, oblíbené jídlo 
a v neposlední řadě na filmy, ve kterých hrál. 
Samozřejmě dojde na ukázku z filmu Sněženky 
a Machři, ve kterém si jako kluk zahrál roli dnes 

již legendárního rošťáka Vikiho Cabadaje. A už 
nám zvoní, bohužel musíme končit. Antonín je 
v obležení školáků a s velkou trpělivostí rozdává 
autogramy. Loučíme se, bylo to vážně moc pří-
jemné setkání, děkujeme vám!

Co nás čeká příště? Chystáme se číst v divadle, tedy 
v Hotelu Týnec, a to 29. prosince během ochotnic-
kého divadelního odpoledne. Posadíme se společně 
na jeviště a tentokrát budou číst mámy, tátové, diva-
delníci, děti, strýčkové i tety. Přijďte mezi nás!

Máte-li zájem být pravidelně informování o Tý-
neckých čteních, zašlete nám svoji e-mailovou 
adresu na z.svestkova@seznam.cz, nebo sledujte 
aktuální informace na www.malyskolak.cz, zde 
také naleznete fotografie z akce.

Závěrem bychom rády poděkovaly partnerům 
akce – Základní škole Týnec nad Sázavou (www.
zstynec.cz), Kateřině Tomáškové (www.ktdesign.
cz) a Miloši Maňasovi za pěkné fotografie.

Těšíme se na vás,
Zuzana Švestková a Lucie Onderčaninová
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Když se vysloví jméno Michelangelo Buonarroti
Když se vysloví jméno tohoto velikána renesanč-

ního sochařství a malířství, musí se vybavit jen 
každému trochu znalému milovníku umění země, 
respektive oblast, kde se narodil. Touto oblastí je 
Toskánsko, odkud pochází řada dalších osobností, 
jejichž díla jsou dodnes ozdobou těch nejslavnějších 
muzeí a galerií.

Toskánsko je rozlohou čtvrtou největší oblastí dnešní 
Itálie, co do počtu obyvatel je až na devátém místě. Ale 
kolik osobností se zde narodilo a působilo! Zaměříme-li 
se pouze na období renesance, jen v oblasti umění 
zde působilo více jak deset osobností a co jméno, to 

z dnešního pohledu umělecká hvězda první velikosti. 
Jen pro připomenutí několik jmen. Vedle již zmíněného 
Michelangela Buonarrotiho to jsou například Dante 
Alighieri, Filippo Brunelleschi, nám již z přednášek 
známý Donatello, Andrea Verrocchio, Sandro Botticelli 
a nakonec Leonardo da Vinci. Nesmíme však také 
zapomenout na jméno Amerigo Vespucci, které nosil 
známý obchodník, cestovatel a kartograf. Rovněž tak 
třeba jméno Niccolo Machiavelli, který se proslavil 
jako státník, historik a teoretik politiky.

V souvislosti s obsahem jednotlivých přednášek 
nelze opomenout i mecenáše umění, kteří připravili 

pro všechny nadané umělce vhodné tvůrčí klima. 
Nejdůležitější roli zde hrála rodina Medici, která 
nejen vládla ve Florencii, tehdy hlavním městě Tos-
kánska, ale ovládala i papežský stolec v Římě. A tak 
celá řada umělců z Toskánska mohla vytvořit svá díla 
v samotném „Věčném městě“.

Z uvedeného vyplývá, že soubor přednášek 
Mgr. Pavlíčka nás nejen blíže seznámil s dílem Mi-
chelangela Buonarrotiho, ale otevřel nám prostor pro 
hledání dalších souvislostí tvorby i života velikánů 
italské renesance.

JUDr. Tomáš Jirásek

V letošním roce budeme vzpomínat na jedno ze smutných výročí prvé 
poloviny minulého století. Před 100 lety v roce 1914 vypukla 1. světová 
válka. 

Dávno předtím… 
23. října 1526 zvolili čeští stavové králem zemí českých rakouského 

Ferdinanda Habsburského, aniž tušili, že tak zajistili vládu Habsburků 
ve střední Evropě na dlouhých 400 let. Habsburkové vedli mnoho válek 
útočných i obranných, až přišla ta válka největší a nejtragičtější – 1. světová. 
A protože jsme, jako země české, byly stále součástí rakousko uherské 
monarchie, dotkly se nás válečné události v plném rozsahu. 
Sarajevský atentát… 

Výstřely z pistole srbského atentátníka Gavrila Principa dne 28. 6. 1914 
v Sarajevu znamenaly nejen smrt habsburského následníka trůnu Ferdinanda 
d´Este a jeho choti Žofie, ale byly zejména záminkou k vojenskému řešení 
již delší dobu narůstajících rozporů mezi mocenskými bloky Evropy. 
Mým národům! 

28. července 1914 vydává rakousko -uherský císař Franz Josef v Lázních 
Išlu manifest „Mým národům“, ve kterém odsuzuje jednání Srbů jako ne-
slučitelné s politikou Rakousko -Uherska a vyhlašuje Srbsku válku. 
1914 

28. července vyhlásilo Rakousko -Uhersko Srbsku válku a o tři dny poz-
ději je vyhlášena všeobecná mobilizace. Povolávací rozkaz pro Jaroslava 
Štěpána, syna Václava a Kateřiny Štěpánových z Chářovic č.p. 21, byl 
do Salzburku. Jaroslavovi bylo v době odchodu do války 27 let. Nastupuje 
na vojnu, o které si mnoho lidí myslelo, že „do švestek“ budou rekruti doma 
a při nástupu do vagonů na nádražích se často zpívalo, zejména uprave-
nou lidovou „Červený šátečku kolem se toč, jedeme na Rusa, nevíme proč.“ 
S Jaroslavem odešlo do války mnoho dalších občanů obce Krusičanské, 
kam Týnec v té době jako osada s řadou dalších okolních vesnic patřil. 
Někteří válku šťastně přežili, ale po většině zůstala v jejich domovských 
obcích pouze jména na pomnících obětí 1. světové války. 

Koncem února 1915 přišel od Jaroslava rodičům dopis, v němž píše: „už 
nic neposílejte, máme ‚odláb‘ a odjíždíme na ruskou frontu.“ Válečný oheň se 
rozhořel na všech světových stranách Evropy a statisíce mrtvých zůstávaly 
ležet na válečných polích. Bojovalo se v Rusku, ve Francii, v Německu, 
v Itálii, Turci útočili na Rusa z jihu. Ubývalo válečníků a přibývalo padlých 
nebo raněných (docházel „kanónenfutr“ a také Jaroslav v bojích na Ukrajině 
utrpěl průstřel nohy a své zranění léčil ve vojenské nemocnici), v zemích, 
které se podílely na válce, se projevovaly a stupňovaly hospodářské potíže, 
v armádách rostla nespokojenost, stoupal počet dezertérů a především pře-
běhlíků k vojskům trojdohody. Zlom do situace na bojištích sice přechodně 
přinesla pro Trojdohodu (Anglie, Francie a Rusko) v roce 1917 bolševická 
revoluce v Rusku, svržení cara a prakticky ukončení jeho válečné účasti 
proti Trojspolku (Rakousko -Uhersko, Německo a Itálie). Rusko mělo svoji 
vnitřní válku – bolševici proti bělogvardějcům. Přestože vojskům trojdo-
hody odešel co se týče počtu vojáků největší spojenec, armádám Německa 
a Rakouska docházel také dech. Do války v Evropě vstoupily jako poslední 
na straně trojdohody USA. 
Putování po magistrále, boje s bolševiky 

V březnu 1918 opustil Jaroslav se svojí rotou Ukrajinu a nastupují sice 
s ruskou prozatímní vládou dohodnutý, ale přesto strastiplný přesun 

Z Chářovic do Týnce kolem světa 

po transsibiřské magistrále plný střetů s bolševiky, ale i s Němci a Maďary 
bojujícími na jejich straně, na ruský Dálný východ do cílového místa Vladi-
vostoku. Osm tisíc kilometrů strávených v obrněných vlacích, na hlídkách, 
v menších ale i větších bojových střetnutích skončilo po dvou létech v únoru 
1920. A teprve tady u břehů Tichého oceánu končí pro Jaroslava, nyní už 
vojáka řádné československé armády, válka. Přivezl si řadu vyznamenání 
a fotografií z míst, kudy procházeli. Od Samary přes Jekatěrinburg, kam 
dorazili několik dní po zavraždění celé ruské carské rodiny včetně malých 
dětí bolševiky na příkaz z Moskvy, Kazaň, kde převzali zlatý ruský poklad, 
Bajkalské jezero, hlídky u tunelů na magistrále, hlídky u železničních mostů 
přes velké sibiřské řeky a fotografie památníků československých legionářů 
v Rusku. Doma často vzpomínal na válečné zážitky a o jeden se s vámi 
podělíme, který odhaluje poměry této doby v části Ruska daleko od Moskvy. 
Jejich obrněný vlak měl poruchu a bylo třeba shánět v okolí potraviny. Pro 
mouku chodili legionáři do nedalekého mlýna, z které pak pekli placky. 
Na dotaz, zda mlynář prodává mouku také bolševikům a bělogvardějcům, 
říkal že ano. Ale že si musí před příchodem té které skupiny převléci kabát 
– měl dva. A pak ho našli zastřeleného, kabát nestačil převléknout. 
Cesta do své vlasti 

13. dubna 1920 odrazila ve Vladivostoku americká loď Mount Vernon 
s 3452 pasažéry na palubě od břehů Dálného Východu. Mezi nimi byl 
i Jaroslav Štěpán, o šest let starší, o šest let strávených v zákopech, v bo-
jích a v posledních dvou létech v těžkých klimatických podmínkách ruské 
Sibiře. Šťastně přežil, což se nedá říci o tisících padlých v bojích u Zborova, 
u Bachmače a padlých na transsibiřské magistrále. Cesta vodami Tichého 
oceánu, nejprve do San Franciska, pak Panamským průplavem do Stře-
dozemního moře, skončila 6. června 1920 v italském Terstu. Z vojny si 
přivezl vojenský mundur, dlouhý vojenský plášť a vojenskou pušku. Plášť 
nosil doma ještě celý rok (na nový si musel nejprve vydělat) a puška mu 
zůstala a odevzdat ji musel až po komunistickém puči v roce 1948. 

Jaroslav Štěpán se po svém návratu z války sice vrátil ještě na krátkou 
dobu do Chářovic, ale zaměstnání už našel na dráze v Týnci, kde se také 
přiženil do hospodářské usedlosti. Zde žil až do konce svého života. Zemřel 
24. června 1955 a je pochován na starém týneckém hřbitově. 

Jaroslav Štěpán a Ladislav Žížala
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Parlamentní volby z pohledu preferencí voličů  
Týnce nad Sázavou v letech 2006 – 2013

Na internetových stránkách Městského úřadu Týnce nad Sázavou (dále 
jen MěÚ) je možné se dočíst, jak dopadly mimořádné volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky konané v září letošního roku.

Ve svém příspěvku bych se rád zaměřil na vývoj voličských preferencí 
v našem městě, a to v průběhu tří volebních aktů do výše uvedené instituce, 
které se uskutečnily v průběhu let 2006, 2010 a 2013.

V roce 2006 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky ve dnech 2.–3. 6. 2006. V té době na území našeho města kan-
didovalo celkem 19 stran a politických uskupení. V roce 2010, ve dnech 
28.–29. 5. 2010, kdy se konaly další volby, měli občané města možnost 
vybírat z 20 politických stran a uskupení. A letošní rok, kdy se volby 
konaly ve dnech 25.–26. 10. 2013 se o přízeň voličů ucházelo rovněž 20 
stran a uskupení. 

Budeme-li se v rámci možností rozsahu tohoto příspěvku zabývat jen 
hlavními aktéry politického dění ve sledovaném období, je z dalšího pře-
hledu možné vyloučit ty subjekty, které stály na okraji zájmu voličů našeho 
města a získaly méně jak 1 % hlasů. 

Z takzvaných velkých stran se nyní zaměříme na protagonisty všech tří 
volebních termínů a také, samozřejmě na nová politická uskupení, která 
„zabodovala“ v jednotlivých volebních termínech.

CELOSTÁTNÍ VÝSLEDKY
Rok 2006 Rok 2010 Rok 2013

 
Strana/politické hnutí

Počet 
hlasů

%
Počet 
hlasů

%
Počet 
hlasů

%

ODS 1 015 36,14 634 22,37 219 7,67
ČSSD 989 35,22 639 22,54 599 20,99
KSČM 396 14,1 361 12,73 474 16,61
Strana zelených 168 5,98 59 2,08 77 2,69
KDU-ČSL 109 3,88 44 1,55 108 3,78
SNK Evropští demokraté 43 1,53 0 0 0 0
TOP 09 0 0 481 16,97 290 10,16
Věci Veřejné 0 0 289 10,19 0 0
Suverenita – blok 
J. Bobošíkové

0 0 118 4,16 0 0

SPOZ 0 0 88 3,1 49 1,71
Strana svobodných občanů 0 0 29 1,02 85 2,97
ANO 2011 0 0 0 0 550 19,27
Úsvit přímé demokracie 
T. Okamury

0 0 0 0 240 8,41

Česká pirátská strana 0 0 0 0 66 2,31
Dělnická strana sociální 
spravedlnosti

0 0 0 0 51 1,78

Vzhledem k tomu, že výše uvedená tabulka nedává zcela jasný obraz 
vývoje preferencí voličů našeho města jednotlivým politickým subjektům, 
lepší přehled dynamiky vývoje posledních let dává následující tabulka.

TÝNECKO
Rok 2006 Rok 2010 Rok 2013

 
Strana/politické hnutí

Počet 
hlasů

% Počet 
hlasů

% Počet 
hlasů

%

ČSSD 989 35,22 639 22,54 599 20,99
ANO 2011 0 0 0 0 550 19,27
KSČM 396 14,1 361 12,73 474 16,61
TOP 09 0 0 481 16,97 290 10,16
Úsvit přímé demokracie 
T. Okamury

0 0 0 0 240 8,41

ODS 1 015 36,14 634 22,37 219 7,67
KDU-ČSL 109 3,88 44 1,55 108 3,78
Strana svobodných občanů 0 0 29 1,02 85 2,97
Strana zelených 168 5,98 59 2,08 77 2,69
Česká pirátská strana 0 0 0 0 66 2,31
Dělnická strana sociální 
spravedlnosti

0 0 0 0 51 1,78

SPOZ 0 0 88 3,1 49 1,71
SNK Evropští demokraté 43 1,53 0 0 0 0
Věci Veřejné 0 0 289 10,19 0 0
Suverenita – blok 
J. Bobošíkové

0 0 118 4,16 0 0

Z ní jasně vyplývá odklon voličských preferencí od zavedených stran 
porevolučního období k novým politickým subjektům.

I vítěz letošních voleb, ČSSD, od roku 2006 „prohospodařila“ v našem 
městě 390 hlasů, což je ztráta cca 40 %! Ještě hůře pak dopadla ODS, 
která ztratila za stejné období neuvěřitelných 796 voličských hlasů, což 
je propad skoro o 80 % voličské přízně! Zato KSČM, přes všechny pro-
gnózy politologů a další odborníků, si stále udržuje velice dobrý volební 
výsledek a jako jedna z mála „tradičních“ stran, mírně posiluje. V našem 
městě získala od roku 2006 navíc 78 hlasů. Poslední z „tradičních“ stran, 
KDU-ČSL, po propadu v roce 2010 se opět vrátila na stejnou úroveň roku 
2006. Oproti volbám v roce 2006 si pohoršila jen o jeden hlas.

Z nových stran zaznamenaly znatelný pokles strany TOP 09, a to o 191 
hlas a Strana zelených o 91 hlas. V propadlišti dějin, alespoň v tomto období 
zmizely strany jako např. SNK Evropští demokraté, Věci Veřejné a Suve-
renita – blok J. Bobošíkové. I když posledně jmenovaná Jana Bobošíková 
založila nový politický subjekt „Hlavu vzhůru“, tak ani v tomto politickém 
uskupení nedosáhla na místa v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Závěrem ještě krátké porovnání republikových preferencí voličů a pre-
ferencí voličů v Týnci nad Sázavou. Místní volební preference kopírovaly 
víceméně republikové výsledky. Z tabulky vyplývá, že z parlamentních stran 
nejvíce získala oproti republikovému průměru v Týnci nad Sázavou KSČM, 
Úsvit přímé demokracie T. Okamury, Hnutí ANO 2011 a ČSSD. Naproti 
tomu největší propad zaznamenala KDU-ČSL a TOP 09. ODS měla jen 
zanedbatelnou minusovou odchylku od republikových výsledků.

Z neparlamentních stran si v Týnci nad Sázavou velmi dobře vedla 
Dělnická strana sociální spravedlnosti, která měla třetí největší plusovou 
odchylku. Také Strana svobodných občanů a SPOZ byly nad republikovými 
hodnotami. Ostatní strany a hnutí se pak pohybovaly pod republikovými 
výsledky. Zejména Strana zelených a Česká pirátská strana, které měly 
relativně dynamickou předvolební kampaň, nenašly v očích voličů Týnce 
patřičnou odezvu v podobě volební přízně.

Vzhledem k tomu, že nás v roce 2014, čeká tzv. supervolební rok, kdy 
na jaře proběhnou volby do Evropského parlamentu (23. a 24. května), 
Senátu ČR (netýká se Benešovska) a na podzim komunální volby (mezi 16. 
zářím a 16. říjnem), může tento příspěvek sloužit voličům k jejich případné 
orientaci, komu dát důvěru a podpořit ji odevzdaným volebním lístkem. Je 
však nutné si uvědomit, že v místních podmínkách vstupují do volebního 
klání i další subjekty, které mají pouze místní či regionální působnost a jsou 
velkou konkurencí ostatním, celostátně působícím subjektům.

JUDr. Tomáš Jirásek 

HLEDÁ BRIGÁDNÍKY
na sezónu od 1. 4. do 30. 10. 2014

 Výpomoc do kuchyn , úklid pokoj , obsluha na restauraci.

 Pracovitost, laskavé a slušné vystupování, trestní bezúhonnost, minimáln 1 doporu ení
a vlastní doprava podmínkou.

 Pracovní doba dohodou. Studenti, zdatní senio i a seniorky a rodi e na mate ské
dovolené vítáni.

Kontakt: Ivana Mat jovská, tel.: 774 443 885

e mail: ivana.matejovska@seznam.cz
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Turistický závod v Týnci
Týnecký skautský oddíl se již pěkných pár let 

účastní turistických závodů na krajské, republi-
kové i mezinárodní úrovni. Výsledky jsou kolísavé, 
ale nadšení neopadá. A právě z toho důvodu se 
letos, dne 9. listopadu, uskutečnil jeden takový 
turistický závod i v Týnci. Šlo o závod krajského 
rozměru, tudíž přijeli v hojném počtu závodníci 
z Kralup nad Vltavou, Českého Brodu a dalších 
míst. Skautský oddíl měl mezi účastníky také své 
zástupce. Většina se však zapojila do samotné 
organizace závodu. Na tomto místě je nutno po-
děkovat všem, kteří se na organizaci závodu po-
díleli. Patří sem především týnecký Klub českých 
turistů, který s námi ochotně spolupracoval a při 
organizaci zajišťoval pečlivý dozor na stanovištích, 
dále pak místní organizace Českého rybářského 
svazu v Týnci nad Sázavou, která nám bezplatně 
zapůjčila pro nás velmi důležitý prostor využitelný 
jako samotnou základnu závodu.

Spolupráce s místními spolky zajistila hladký 
průběh celého závodu a my jim touto cestou 
ještě jednou děkujeme a těšíme se na další 
spolupráci.

Za 3. skautský oddíl z Týnce nad Sázavou,  
Tereza Pavlíková

Dráček ve sportovní gymnastice
Dne 6. října se konal gymnastický závod v Praze 

na Velké ohradě pod názvem „Dráček“.
Z oddílu SG v Týnci nad Sázavou se tohoto 

závodu zúčastnilo celkem 6 závodnic od ročníku 
narození 2004 do ročníku 2007. 

V kategorii 1B (ročník narození 2006–2007) se 
závodilo v přeskoku a prostných. Závodilo celkem 
69 závodnic. Velmi krásně se umístila naše zá-
vodnice Jašková Kristýna, a to na 3. místě. Dále 
na pěkném 9. místě se umístila Kmošková Mar-
kéta a na 45. místě Horňáková Marianka.

V kategorii 2B (ročník narození 2006–2007) 
bylo celkem 50 závodnic. Soutěžilo se na hrazdě 
a kladině. Nejlépe se z našich děvčat umístila 
Havránková Lucie na 24. místě, další umís-
tění patřilo Novotné Elišce, a to na 28. místě. 
Na prvních takto velkých závodech se umístila 
na 49. místě Žilková Eva

V kategorii družstev obsadila naše děvčata 
4. místo z 15 družstev.

Děvčata si změřila své gymnastické dovednosti 
jak s děvčaty z Prahy, tak i s děvčaty z 15 jiných 

oddílů a uspěla dobře díky své píli a dobrému 
vedení při tréninku.

J.Z.
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Gymnastičtí mušketýři
V sobotu 23. října se náš oddíl sportovní 

gymnastiky vypravil na další závody, tentokrát 
do Vrchlabí za „Špindlerovkými mušketýry“. 
Náš oddíl reprezentovalo celkem 15 závodnic 
v 8 kategorií. Závodilo se v klasickém čtyřboji 
na přeskoku, hrazdě, v prostných, kladině, menší 
děti na lavičce s tímto výsledkem.

Předškoláci – celkem 4 závodnice 
3. místo – Kmošová Markéta

Kategorie I.A – celkem 8 závodnic 
1. místo – Jašková Kristýna

Kategorie I. B – celkem 13 závodnic
10.místo – Žilková Eva
13. místo – Stejskalová Tereza

Kategorie II. – celkem 8 závodnic 
7. místo – Žáková Marie

Kategorie III. – celkem 13 závodnic
2. místo – Ungerová Barbora
5. místo – Hejzlarová Kladie
12. místo – Minařová Lenka
13. místo – Semínová Julie

Kategorie IV. – celkem 10 závodnic
3. místo – Valentová Jana

Kategorie V. – celkem 6 závodnic
1. místo – Vávrová Michaela
3. místo – Kazdová Barbora

Kategorie VI. – celkem 3 závodnice
3. místo – Karešová Marie

Kategorie II. mistr – celkem 8 závodnic
4. místo – Novotná Eliška
5. místo – Havránková Lucie

Děvčata dobře reprezentovala náš oddíl SG 
a přivezla celkem 7 medailí. Některá děvčata 
byla na takto velkých závodech poprvé a zku-
sila si atmosféru závodění. Velký dík patří trené-
rům za přípravu závodnic a děvčatům za hezké 
výkony.

J.Z.

Druhý ročník závodu předškoláků v SG
Týden po závodech v Praze se konal v Týnci nad Sázavou otevřený gym-

nastický závod pro předškolní a začínající děti. Zúčastnily se ho celkem
4 oddíly, a to z Netvořic, DDM Benešov, Kamenice a z Týnce nad Sázavou. 

Závodilo se na lavičce, v prostných a skoku z místa.
V mladších žákyních I. byla bez konkurence jedna závodnice, a to Va-

něčková Petra z Týnce n. Sázavou. 

V kategorii mladší žákyně II. bylo celkem 6 závodnic.
2. místo obsadila Kmošková Markéta
4. místo obsadila Eichlerová Stella
6. místo obsadila Horňáková Mariana

V kategorii mladší žákyně III. bylo celkem 19 závodnic.
3. místo obsadila Jašková Kristýna
6. místo obsadila Žilková Eva
13. místo obsadila Stejskalová Tereza 
17. místo obsadila Dundychová Eliška

Některá děvčata byla na takových závodech poprvé a přes to se zde 
neztratila. Přeji jim, aby pěkně trénovala a připravovala se na další gym-
nastické klání.

J. Z.
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Úspěch týneckých florbalistů
Po úspěšné reprezentaci týnecké TJ v krajském 

přeboru ve florbalu v Jenči u Prahy v dubnu 2013, 
odkud jsme přivezli zlaté a bronzové medaile, po-
kračovali kluci z florbalového oddílu SPV ve stej-
ném duchu i v celorepublikovém měřítku. 

Tým mladších žáků obsadil 19. října v Pardu-
bicích na šampionátu neregistrovaných hráčů 
florbalu vynikající 3. místo v silné konkurenci 7 
družstev z celé České republiky. 

Tým hrál ve složení: Martin Plachta (kapitán), 
Milan Breburda, Jakub Kos, Richard Škopek, Ma-

těj Novotný, Jonáš Vacek, Tomáš Marvan, Petr 
Kulík, Jan Vrňata, Petr Patzner a Jan Biolek. Ži-
votní formu měl i brankář Petr Jalovecký, kterého 
nám soupeři velmi záviděli.

Trenéři děkují hráčům za výborný výkon 
a za vzorné sportovní chování. Speciální dík pa-
tří také začínajícímu asistentovi trenérů Kamilu 
Korbelářovi, který své nadšení dokázal na děti 
přenést takovou měrou, že v podstatě jiné umís-
tění než medailové nepřicházelo v úvahu.

Tento úspěch je pro naši TJ významný i z toho 
důvodu, že jsme byli jediní zúčastnění, kteří netré-
nují v hale nebo v odpovídajícím sále, ale ve školní 
tělocvičně o rozměrech rovnajících se cca ¼ hřiště 
pro florbal, kde hru v požadovaném počtu 5+1 
současně nasazených hráčů nemůžeme natréno-
vat, protože se tam zkrátka nevejdeme.

Republikového finále se zúčastnilo i družstvo 
starších žáků. Sice se snažili, ale na dobrý výsledek 
už to nestačilo.

Mirek a Irena Čechovi
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tel.: 732 924 921
e mail:zamecnictviz@gmail.com

www.zamecnictvizelivec.estranky.cz
 

OTEVÍRÁNÍ AMONTÁŽE ZÁMK
OTEVÍRÁNÍ AUT AMONTÁŽE ZÁMK
ZABEZPE ENÍ VAŠEHO MAJETKU
OPRAVY VRAT, PLOT A DALŠÍ ...

ZÁME NICTVÍ ŽELIVEC

Začátek volejbalové sezóny 2013–2014
V letošní sezóně 2013–2014 jsme zvolili pro naše nově příchozí i stáva-

jící volejbalové naděje formu trojkového volejbalu v Okresním přeboru, 
do kterého se přihlásilo celkem osm družstev. Naše barvy hájí hned tři týmy, 
které se vydaly v sobotu 19. října na první turnaj do Kácova a nevedly si 
vůbec špatně. Áčko i céčko se probojovalo až do samotného finále, kde 
svedly pohledný sestrovražedný boj, v němž mělo více ze hry naše áčko 
a po zásluze se mohlo radovat z celkového triumfu na turnaji. Béčko s tro-
chou smůly nepostoupilo ze čtvrtfinále. Ve vyrovnaných duelech o konečné 
umístění se ze zklamání z vyřazení už nedokázalo vzpamatovat a zakončilo 
turnaj na osmém místě. Další měření sil proběhne v sobotu 25. ledna 2014 
v Čerčanech, kde budeme hájit naše skvělé výchozí postavení.

Celkové pořadí „trojek“ v OP:
1. VK Týnec nad Sázavou A
2. VK Týnec nad Sázavou C
3. TJ Sokol Kácov bílý
4. TJ Slavoj Čerčany kluci
5. TJ Slavoj Čerčany výběr
6. TJ Sokol Kácov zelení
7. TJ Slavoj Čerčany holky
8. VK Týnec nad Sázavou B

Své soutěže se dočkaly v sobotu 2. listopadu i mladší a starší žákyně 
hrající Okresní přebor šestkového volejbalu. První kolo pořádaly Čerčany, 
kam jsme zavítali společně s týmy Postupic a Kácova. A právě Kácov byl 
náš první soupeř v zahajovacím utkání. 

Premiérový set ve „velkém“ volejbalu se nám moc nepovedl a Kácov 
zaslouženě vyhrál 13:25. Po změně stran jsme byli na hřišti daleko těžším 
soupeřem, nicméně na první výhru to přesto nestačilo. Možnost zahrát si 
tie -break byla ovšem hodně blízko.

Ve druhém zápase se jsme se utkali s Postupicemi. V prvním klání jsme 
moc nevěděli, co si počít s dobrou soupeřovou hrou na síti a navíc jsme začali 
trochu tápat na příjmu. Jasná výhra Postupic tudíž nebyla příliš překvapivá. 
Ve druhém setu jsme se výrazně zlepšili a začali Postupicím šlapat na paty. 
Přesto se v koncovce od nás štěstíčko odvrátilo a my podlehli 24:26.

V posledním duelu jsme v podstatě bojovali s domácími o třetí místo 
na turnaji. Po vydařeném začátku jsme nabrali dostatečné sebevědomí, 
které jsme přetavili do celkového vítězství nejen v první sadě, ale i v celém 
zápase. Po zásluze jsme si připsali první body do průběžné tabulky. 

Odvety byly naplánované na druhé kolo, jež se uskutečnilo 14. prosince 
v tělocvičně v Postupicích. 

Naše výsledky „šestek“ v OP:
VK Týnec – TJ Sokol Kácov  0:2 (13:25, 23:25)
VK Týnec – TJ Sokol Postupice 0:2 (10:25, 24:26)
VK Týnec – TJ Sokol Čerčany 2:0 (25:12, 25:20)

Průběžné pořadí „šestek“ v OP:
1. TJ Sokol Postupice 3 3 0 6:1 166:116 6b
2. TJ Sokol Kácov 3 2 1 5:2 149:129 5b
3. VK Týnec nad Sáz. 3 1 2 2:4 120:133 4b
4. TJ Slavoj Čerčany 3 0 3 0:6 93:150 3b

V krajském přeboru pokračovaly ve své první sezóně i kadetky, které 
v posledním kole podzimní části přivítaly v sobotu 5. října na svém hřišti 
TJ Neratovice a TJ Sokol Roztoky. První jmenovaný potvrdil roli velkého 
favorita a s přehledem vyhrál 0:3 na sety. Pro naše barvy byl ovšem dů-
ležitější druhý zápas se sousedem v tabulce, ve kterém jsme si připsali 
první důležitou výhru.

O dva týdny později, v neděli 20. října, se rozjela zimní část KP turnajem 
v Benátkách nad Jizerou, kde jsme s domácími i s TJ Mladá Boleslav dokázali 
sehrát vyrovnané zápasy, přesto jsme odjížděli domů bez bodů. 

V pátém kole jsme měli volno a v šestém kole jeli na okresní derby do Be-
nešova. Nejdřív jsme se na tomto turnaji utkali s týmy CS Nymburk a TJ 
Kolín, které s námi neměly slitování. Lepší to nebylo ani ve zmiňovaném 
derby, i když začátek zápasu nebyl z naší strany vůbec špatný. 

Pevně věříme, že přes Vánoce vyladíme formu a na dalším turnaji 12. 
ledna v Rakovníku dosáhneme na vytoužené body.

Naše průběžné výsledky kadetek v KP:
3. kolo – VK Týnec – TJ Neratovice 0:3 (–16, –16, –21) 
 VK Týnec – TJ Sokol Roztoky 3:0 (18, 16, 16)
4. kolo – VK Týnec – VK Benátky nad Jiz. 1:3 (–13, 18, –18, –15) 
 VK Týnec – TJ Mladá Boleslav  1:3 (14, –16, –15, –18) 
6. kolo – VK Týnec – Centrum Sportu Nymburk 0:3 (–20, –10, –16) 
 VK Týnec – TJ AGRO Kolín 0:3 (–9, –16, –18) 
 VK Týnec – VK Benešovská 1. volejbalová 0:3 (–25, –16, –8)

Obhajobu titulu Přeborník okresu ve smíšených družstvech jsme začali 
v sobotu 13. října v Benešově s loňským vícemistrem TJ Sokol Benešov 
B. Zápas plný krásných a dramatických výměn zvládly lépe naše barvy 
a připsaly si první důležité vítězství.

Druhý zápas nepatřil do kategorie těch lehčích, ale i přes zaváhání 
ve druhém setu, kdy jsme Voticím nabídli šanci a oni ji dokonale využili, 
jsme si průběh zápasu celkem pohlídali a podpořili úspěšný vstup do nové 
sezóny.

Ve druhém kole jsme se představili v sobotu 16. listopadu na půdě Votic, 
kde nám vítězství nevzali domácí, Sokol Postupice ani Sokol Kácov, které 
jsme shodně dokázali porazit ve dvou setech.

Naše průběžné výsledky mixů v OP:
VK Týnec – TJ Sokol Benešov B 2:0 (25:21, 25:13)
VK Týnec – TJ Sokol Votice  2:1 (25:18,18:25, 15:10)
VK Týnec – TJ Sokol Votice  2:0 (25:14, 25:19)
VK Týnec – TJ Sokol Postupice 2:0 (25:20, 25:17)
VK Týnec – TJ Sokol Kácov  2:0 (25:19, 25:17)

Do obnovené mistrovské sezóny Okresního přeboru žen vkročila v so-
botu 9. listopadu v Kácově i naše děvčata. Na turnaji neztratila ani set 
a po velmi dobrém výkonu se hřejí na prvním místě průběžné tabulky. 
Jak jim to jde pěkně od ruky, se můžete přijít podívat v sobotu 11. ledna 
2014 do týnecké tělocvičny, kde budou od 9 hodin pořádat druhé kolo 
okresního přeboru.

Naše průběžné výsledky žen v OP:
VK Týnec – KK Benešov B   3:0 (14, 14, 17)
VK Týnec – TJ Sokol Kácov   3:0 (15, 5, 11)

Přesné výsledky a další informace z volejbalového klubu naleznete na na-
šich stránkách www.vktynec.tym.cz

Za VK Týnec nad Sázavou Jaromír Kuchta



prosinec	2013 Týnecké listy strana	25

KLENOTNICTVÍ 

Vanžura 
HODINÁ STVÍ 

 Provádíme hodiná ské a zlatnické opravy a u vodot sných
hodinek CERTIFIKOVANÉ tlakové zkoušky

 Výroba zlatých a st íbrných šperk na zakázku, vlastní
modely snubních prsten

 Provádíme výkup zlata

 Prodej a servis hodinek CASIO, CITIZEN, SEIKO, FESTINA,
BENTIME, MPM, PRIM

 Zakázkové rytí šperk a dárkových p edm t

RODINNÝ PODNIK
A VLASTNÍ PROSTORY

ZARU UJÍ

NEJNIŽŠÍ CENY
P ší 518

Týnec nad Sázavou
tel.: 317 704 917

více na www.klenoty vanzura.cz

P ejeme všem zákazník m mnoho osobních
i pracovních úsp ch v novém roce 2014

Od jara 2014 p ijmeme kucha e
na trvalý pracovní pom r,

pracovišt eský Šternberk.

V p ípad zájmu a bližších informací

kontaktujte paní Fragnerovou na
telefonu: 774443854, životopisy zasílejte na
emailovou adresu: katerina@brejlov.cz.

Kácov – trojky OP Kácov – šestky OP

Starší – šestky OP

Kadetky KP

Společná trojky OP
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